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Vänner! 

Den sista dagen i veckan är också sista dagen i mars. I morgon är det första april. Det gäller att ha 
tungan rätt i mun när man navigerar mellan nyheterna i flödet så man inte går på något skämt… 

 

Sverigemötet 24-25/3 

Förra veckan var jag i Karlstad på partiets Sverigemöte. Jag ingick bland annat som talare i ett av 
de seminarium som hölls. Jag deltog i det skattepolitiska seminariet och talade om kommunens 
resa från länets näst högsta till länets fjärde lägsta skatt.  

Partiledartalet var bra. Det var tydligt och innehöll både ett erkännande att DÖ inte var särskilt 
lysande samt ett framåtblickande fyllt med moderata kärnfrågor. Opinionsläget inför det av media 
hårdbevakade Sverigemötet var inte direkt lysande – en insikt som ingen av partiets företrädare 
hymlade med. Med en ökad tydlighet och en konkretisering av den moderata politiken är jag 
övertygad om att vi kommer klättra i opinionen igen.  

Just en konkretisering av politiken och att man vågar göra upp med delar av politiken och 
positioneringen som inte varit bra var temat i en debattartikel som jag skrev i Dagens Samhälle 
förra veckan inför Karlstad. Många har uttryckt sig positiva till innehållet och under 
kommunalrådsträffen idag kunde jag förstå att man från centralt håll också konstaterat detsamma. 
Länk till debattartikeln finner du här. 

 

 

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/m-maste-sluta-vara-alla-till-lags-32519


Skattebetalarnas förening på besök 

På Sverigemötet delade jag scen med Christian Engström som är VD för Skattebetalarnas 
förening. I veckan besökte han tillsammans med fyra andra kollegor undertecknad samt budget- 
och kvalitetschef Mohammed Khoban för att ta del av vår resa från hög till låg skatt där 
kvaliteten ökar. Samtalet kompletterades med en intervju för föreningens tidskrift Sunt Förnuft. 
Håll gärna utkik efter den intervjun i numret som kommer ut 26 maj! Blir du medlem i 
Skattebetalarna får du en prenumeration på köpet. Bli medlem här.  

Österåker – en entreprenörskommun 

En ny rapport från Företagarna visar att Österåker är en av de främsta kommunerna i landet när 
det gäller hur stor del av de kommunala skatteintäkterna som kommer från småföretag.  

Österåker placerar sig på en tredje plats i hela landet och på första plats i Stockholms län när det 
gäller hur stor del av de kommunala skatteintäkterna som kommer från småföretag. Hela 39 
procent av Österåkers skatteintäkter, vilket motsvarar 709 miljoner kronor, kommer från 
personer som arbetar i småföretag. Detta visar hur viktiga småföretagen är i vår kommun och att 
det är viktigt att ge företagandet goda villkor att etablera sig och verka här.  

Sverigeförhandlingen klar 

Sverigeförhandlingen är sedan igår i mål och för vår del innebär detta bland annat att 
Roslagsbanan kommer att dras i tunnel via Odenplan till T-centralen. Det innebär en än högre 
resnytta i det mest lönsamma spårbundna kollektivtrafikslaget i länet. Österåkers kommun 
förbinder sig samtidigt att till år 2035 bygga lite drygt 7 000 bostäder, vilket kommer att kunna 
uppfyllas genom de planer som ligger.  

 

Trevlig helg! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Michaela  
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