Inlägg i kommunfullmäktige den 8 november 2010
Roslagspartiet har ett eget budgetförslag som lämnats till ledamöterna idag.
Vi har några funderingar på det förslag som läggs fram av en enig majoritet idag
och några funderingar på hur vissa av de politiker som vi anser lite klokare än
övriga har kunnat ställa sig bakom detta budgetförslag.
Först, vill vi gratulera Michaela Fletcher Sjöman till att hon lyckats få posten
som kommunstyrelsens ordförande och fått en bra kraft som politisk sekreterare.
Tro mig Michaela, du kommer att behöva detta stöd under mandatperioden, det
är bara att hoppas att du inte får med dig hela det gamla trötta gänget i
kommunstyrelsen, då blir förmodligen uppdraget outhärdligt.
Vi vill samtidigt passa på och gratulera Ann Christine Furustrand för att hon nu
fått posten som oppositionsledare. Vi hade, som de flesta förmodligen redan
känner till tänkt framföra att en oppositionsledare var onödig i Österåker
eftersom vi saknat en aktiv sådan i åtta år. Men eftersom vi tror att offentlig
opposition är nödvändig så backar vi på den punkten.
Nu till frågorna i budgetärendet;
Vi protesterar mot att kommunstyrelsen aktivt försöker ta över de uppgifter som
ska hanteras av kommunfullmäktige. Punkterna 5, 6 och 7 på sidan 1 i ärende 32
bör lyftas ut.
Kommunallagen säger följande omFullmäktiges uppgifter
9 § Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt för kommunen1.mål och riktlinjer för verksamheten,2. budget, skatt
och andra viktiga ekonomiska frågor,3. nämndernas organisation och
verksamhetsformer,
Under punkten 11 i budgetförslaget står att läsa att 1,5 miljoner ska anslås till
ESU:s omorganisation följt av en obegriplig formulering ” En del av medel för
särskilda insatser inkl. KÖV ska pengas ut”. Kan någon förklara vad ESU, KÖV
och pengas ut betyder?
Under punkten 19 föreslås att 10 miljoner ska avsättas för att köpa in en privat
konstsamling som benämns Östra Salt. Vad är detta för slöseri med skattemedel?
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Är det frågan om den konstsamling som tillhör en lokal byggmästare som visas i
en av kommunen hyrd lokal på Ljusterö? I sådant fall måste detta förslag minst
sagt anses skamligt och måste lyftas ut direkt.
Att slå på stora trumman för att 130 miljoner har reserverats för framtida
pensioner och att 40 miljoner betalts av på de långfristiga lånen verkar övermaga
med tanke på att 240 miljoner hämtats hem från Allmännyttan och använts till
dessa åtgärder.
Till slut: Roslagspartiet gläds åt att kommunen visat sig ha en bra ekonomi, trots
majoritetens tappra försök att låtsas att den är ännu bättre än vad den de facto är.
38 miljoner har erhållits i statsbidrag, 50 miljoner i räntor har hämtats från
Åkers Kanal innan hela skuldsedeln löstes ut. 70 öre = 50 miljoner extra
debiterades ut i skatt åren 2003 och 2004 = 100 miljoner. År 2006 2007 2008
och 2009 sänktes skatten med totalt 65 öre. under ett stort mediapådrag.När
dagens allians tillträdde den 6 novmber 2002 var skattesatsen 19:53 idag är
skattesatsen 19:23 således 30 öre lägre.
Lägg till detta att den kommunala inkomst och kostnadsutjämningen numera är
betydligt gynnsammare för kommunen än tidigare.
Var finns ärligheten mot medborgarna, Ingela Gardner Sundström?
Faktum är att dessa trolleritrick verkar ha underbyggt en tro hos såväl er
politiker i kommunfullmäktige som hos den övriga befolkningen att alliansen i
Österåker är extremt sparsamma och effektiva med våra gemensamma
skattemedel och det är väl bara att gratulera till detta illusionsnummer. Det är
ganska svårt att pressa ned kostnaderna i en expansiv kommun som ständigt
försöker växa utan att verksamheterna drabbas på ett negativt sätt.
Roslagspartiet yrkar bifall till alliansens budgetförslag med följande
ändringar;
att; de 24 miljoner som skatten föreslagits sänkas istället ska användas till att
öka attraktiviteten och kvaliteten på Österåkers skolor, förbättra och utveckla
förebyggande arbete och samverkan, utveckla och förbättra vården för våra
gamla, anställa stadsjurist, planarkitekt och utöka antalet lärare och
förskolelärare.
att; de 8 miljoner som i budgeten avsats som plankostnader i
Samhällsbyggnadsnämnden ska öronmärkas till en utbyggd trafikplats där
Söralidsvägen mynnar ut på riksväg 276.
att; de 10 miljoner som avsats i budgeten för att köpa in en privat konstsamlig
från en lokal byggmästare istället ska användas för inköp av datorer och annan
utrustning till våra skolor.
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att; punkterna 5, 6 och 7 i kommunstyrelsens förslag till beslut när det gäller
delegeringar till kommunstyrelsen i viktiga frågor tas bort från förslaget.
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