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Kära vänner! 
 
Välkomna till en ny termin!  
 
För de flesta är ledigheten över för denna gång och den ljumma sommarvärmen verkar hålla isig 
ett litet tag till. Jag hoppas att de har varit en skön och ledig tid!   
 
Nu med 384 dagar (eller i skrivandets stund 9224 timmar) kvar till valdagen är det dags att lägga 
in en högre växel i vårt arbete att åter vinna förtroende hos väljarna för vår politik i kommun, 
landsting och riksdag samtidigt som vi arbetar med att dagligen förbättra i Österåker. 
 
Regeringens inkompetens och haveri 
Sommaren har, om man har följt media, bestått av det fullkomliga haveriet i Transportstyrelsen 
och det ytterst märkliga som uppdagas mer eller mindre varje dag, ”vem visste vad och när” hos 
regeringen med det som numera benämns TransportGate. Moderaterna tillsammans med 
alliansen har riktat misstroende mot tre stadsråd, vara två redan har avgått. Här har alliansen tagit 
sitt fulla ansvar som opposition, vilket är just en oppositions uppgift. Fortsättning lär följa.  
 
 
Migrationspolitik 
Säkerligen har Ni också läst spaltmeter om den nu pågående sittstrejken som genomförs av 
aslysökande minderåriga på Medborgarplatsen som ”kräver” amnesti för samtliga asylsökande 
från Afghanistan. Moderaternas hållning är att lag skall följas! Två av våra allianspartners har i 
media meddelat att det är osäkert i Afghanistan och därför skall utvisningarna stoppas samtidigt 
som FN och Migrationsverket har gjort bedömningen att endast två av 34 zoner i landet är 
osäkra.  
 
 
 
 



Regeringen föreslår en ändring av ordningen för de ensamkommande minderåriga asylsökande. 
De som ännu ej fått sin asyl prövad och som hinner fylla 18 år innan prövningen är genomförd, 
ska få stanna i den kommun de blivit anvisade. Det är orimligt, särskilt för en kommun som 
Österåker som inte har någon flyktingförläggning för vuxna. Med detta beslutsförslag meddelar 
samtidigt regeringen att hela 195 miljoner kronor ska tilldelas kommunerna. För Österåkers del 
handlar det om ca 650 000 kr. Det är inte ens i närheten av de faktiska kostnaderna!  I detta nu 
arbetar förvaltningarna med att beräkna hur många det handlar om och hur mycket de faktiska 
kostnaderna för ett sådant förslag slår på kommunens skattebetalares konto och fram till det att 
regeringen har beslutat ett eller annat varken kan eller ska vi hitta på egna lösningar. Vi följer de 
lagar och regler som gäller för närvarande och min rekommendation är att inga avsteg görs.  
 
Förskola och skola 
Ständig förbättring åstadkommer vi med den moderatledda alliansen. I veckan genomförde 
Pedagogcentrum för andra gången Kick-off och denna gång samlades 400 lärare från såväl 
kommunala som fristående enheter. Pedagogcentrum fick i vår budget ett utökat anslag för att 
fortsätta med det kollegiala lärandet och samarbetet med både SPSM (Specialpedagogiska 
skolmyndigheten) och Uppsala Universitet. Samarbetet med Uppsala Universitet och alliansens 
beslut, möjliggör för lärare utan full behörighet att få sin legitimation på distans och barnskötare 
som vill vidareutbilda sig till förskolelärare att kunna göra det.. Glädjande är att drygt 30 
barnskötare i Österåkers kommun har anmält intresse för att vidareutbilda sig på distans för att 
bli just förskolelärare. Vår politik, våra satsningar ger resultat! 
 
Stadspark Åkers Kanal 
Strax efter midsommar invigde vi den senaste etappen av vår Stadspark Åkers Kanal. Har Ni inte 
redan tagit en promenad där är det nästan ett måste. Det är magiskt vackert och min normala tid 
för promenad med hunden har nu utökats för att möta kommuninvånare som uttrycker sin stora 
glädje för denna senaste etapp.  
 
 
Infrastruktur 
Senaste kommunfullmäktige fattade vi beslut om att del-(fast det är egentligen hel-)finansiera den 
fortsatta kapacitetsutbyggnaden av väg 276 från tunneln till Söralidskorset. I enlighet med 
beslutet kommer detta arbete att starta i början av 2018. Samtidigt startar också arbetet med en ny 
cirkulationsplats vid Pilstugetorget och infart till Sockenvägen. Det kommer alltså bli värre innan 
det blir så mycket bättre. 
 
Ekonomi 
Vi har turen, eller skickligheten, att ha en mycket god ekonomi i Österåkers kommun. Vi har 
ständigt i tankarna ”för vems skull är vi här?” och ”vems är pengarna?” Vi är skickliga på att följa 
kommunallagen som kräver ”God ekonomisk hushållning” samtidigt som kvalitén i våra 
kärnverksamheter ökar, resultaten i skolan ökar och kunderna/brukarna är mer nöjda. Moderat 
politik är garanten för att Österåkers kommun ska fortsätta på den inslagna banan, vi gör skillnad 
och vi har drivkraften att förbättra. 
  
Nu närmar sig budgetförhandlingar med alliansen för budget 2018 med plan för 2019 och 2020. 
Avstämningar sker löpande med M-gruppen. Den 23 augusti har vi vår första M-grupp efter 
sommaren, dagordning utsänds i särskilt utskick.  
 
 
 
 



 

KAMPANJER 

Kanalens Dag söndagen den 27 augusti 
Som sagt 384 dagar kvar till valdagen och här har vi vår chans att vara där väljarna är! Anmäl Ditt 
intresse för att deltaga under två eller fler timmar i Moderaternas tält. Anmäl dig till 
joachim.holmqwist@osteraker.se Det kan inte nog påtalas vikten av att gladast vinner och ju fler 
vi är desto roligare har vi.   

9 september - 365 dagar kvar  
Lördagen den 9 september är det precis ett år kvar till valdagen. Alliansen i Österåker avser då att 
kampanja tillsammans. Mer information kommer under nästa vecka. Så ”Save-the-date”! Som 
det heter. 

Påminner även om vikten att rösta i Kyrkovalet den 17 september för Er som är medlemmar i 
Svenska Kyrkan. 

 

Igen, välkomna tillbaka efter sommarledigheterna och jag ser fram emot att träffas den 23 augusti 
kl.19:00 i vår lokal där det är fritt fram att prata informera och lyfta frågor och synpunkter. Vi har 
en lokal, till skillnad från fd inrikesministern som sakande sådan för att kunna informera 
statsministern om haveriet med Sveriges säkerhet.  

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Michaela  
 
08-540 810 69 
michaela.fletcher@osteraker.se  
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