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BESLUT
Beteckning

Datum

204-44966-2018

2018-12-28

Mottagare, se nedan

Enheten för tillstånd

ÖSTERÅKERS KOMfAUM
KOMMUNSTYRELSEN

Tomas Brink

2019 - 81- 2 3

Förordnande som begravoiogsombucfi

xk^is/måA1),

Beslut
Länsstyrelsen förordnar begravningsombud i Stockholms län enligt bilaga 1-10.
Förordnandet gäller till och med den 31 december 2022.

Redogörelse för ärendet
Ansökan om förordnande som begravningsombud har inkommit från sökande
enligt bilaga 1-10.
Länsstyrelsen anser att personer enligt bilaga 1-10 är lämpliga och kvalificerade
för uppdraget som begravningsombud. Länsstyrelsen anser mot denna bakgrund
att de i enlighet med 10 kap. 2 § begravningslagen (1990:1144) ska förordnas som
begravningsombud. Förordnandet ska gälla till och med den 31 december 2022.
Detta beslut får enligt 11 kap. 8 § begravningslagen inte överklagas.

Beslutande

Tomas Brink

Mottagare
Enligt bilaga 1-10

Kopia för kännedom
Kammarkollegiet

Postadress

Besöksadress

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 STOCKHOLM

Regeringsgatan 66

Telefon

E-post/webbplats

010-223 10 00

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Fax

010-223 11 10
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BESLUT
Datum

Beteckning

2018-12-28

204-44966-2018

Bilaga 8
Mottagare:
Österåkers kommun
Österåkers pastorat
Länsstyrelsen anser att Johan Carselind är lämplig och kvalificerad för
uppdraget som begravningsombud. Länsstyrelsen anser mot denna bakgrund att
Johan Carselind i enlighet med 1 0 kap. 2 § begravningslagen (1990:1144) ska
förordnas som begravningsombud för församlingarna inom Österåkers pastorat.
Förordnandet ska gälla till och med den 31 december 2022.
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BESLUT

Länsstyrelsen
Stockholm

Beteckning

Datum

21431-54647-2018

2019-01-23

Enheten för förvaltning
Anette Zachrisson
ii friirw*»

Österåkers kommun]
184 86 Åkersberga
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Förordnande som vigselförrättare
Beslut

Länsstyrelsen förordnar Margareta Olin,
enligt 4 kap. 3 § äktenskapsbalken (1987:2307

om vigselförrättare

Förordnandet som vigselförrättare gäller till och med den 31 december 2022.
Redogörelse för ärendet.
Margareta Olin är förordnade som vigselförrättare till och med den 31 januari
2019.
Österåkers kommun ansöker nu om förnyat förordnande och anför i huvudsak
följande. Med erfarenheten av sina nuvarande och tidigare förtroendeuppdrag som
vigselförrättare är Margareta Olin förtroendeingivande och lämplig kandidat som
fortsatt vigselförrättare för Österåkers kommun under perioden 2019-01 -23 till
2022-12-31.
Motivering

Behörig att vara vigselförrättare är enligt 4 kap. 3 § äktenskapsbalken bl.a. den
som länsstyrelsen har förordnat.
Innan någon förordnas till vigselförrättare ska länsstyrelsen pröva att han eller hon
har de kunskaper och kvalifikationer i övrigt som behövs för uppdraget.
Förordnandet ska gälla för en viss period, om det inte har begränsats att gälla till
en angiven dag. Detta framgår av 4 k ap. 4 § äktenskapsbalken.
Länsstyrelsen finner att Margareta Olin har de kunskaper och kvalifikationer som
behövs för uppdraget. Det finns därmed skäl att förnya hennes förordnande som
vigselförrättare.
Beslutande

Detta beslut har fattats och godkänts digitalt av Anette Zachrisson

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post/webbplats

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 STO CKHOLM

Regeringsgatan 66

010-223 10 00

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Fax

010-223 11 10
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Datum

2019-01-23

Beteckning

21431-54647-2018

Upplysningar
Förordnande som vigsel lo r rätta te innebär rätt och skyldighet att förrätta vigsel
enligt gällande bestämmelser, framför allt äktenskapsbalken oc h förordningen
(2009:263) om vigsel som förrättas av särskilt förordnad vigsellorrättare.
Förordnandet lar inte användas på ett sådant sätt att vigsel eller vigselakt kan
komma att förknippas med religiös inriktning eller annan trosupplattning.
Förordnandet får inte användas i eller ingå som ett led i ko mmersiell verksamhet.

Kopia till:
Skatteverket. Folkbokföringsenheten, Ulrika Lind, 106 61 Stockholm
Margareta OI in,

Samverkans avtal. Alliansen i Österåkers kommun.
Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, vidimerat av respektive
partis behöriga undertecknare, har beslutat att ta ett gemensamt ansvar för den politiska
ledningen av Österåkers kommun under mandatperioden 2019-2022.
Vi kommer under mandatperiod en i sam verkan - gentemot varandra solidariskt - styra
kommunen utifrån de mandat som kommuninvånarna g ivit oss. Vi vill fortsätta slå vakt om och
fortsätta utveckla den individuella friheten, där mer makt ligger hos invånarna och mindre hos
politikerna. Österåker ska vara en kommun som erbjuder den ens kilde invånaren frihet,
självbestämmande, livskvalitet och tryg ghet. Varje människa är unik med olika förutsättningar
och behov. Dessa ska ll tas til lvara och tillg odoses.
Österåker ska vara en kommun med hög grad av frihet. Oli ka former av frivillig verksamhet hos
enskilda och organisationer ska tas till vara. Vi ska arbeta för och vara positiva till att fler alternativ
etablerar sig i kommunen. Offentligt finansierad verksamhet ska utformas så att alternativa och
kommunala verksamheter även fortsättningsvis finansieras på likvärdigt sätt.
Beslut som rör val av barnomsorg, skola och omsorg om äldre och funktionshindrade ska utgå
från dem som närmast berörs av dessa tjänster.
En god ekonomisk hushålln ing och en stark ekonomi är grundstenen på vilken all offentlig
verksamhet vilar. Välfärdens kärnområden såsom skolan, vården och omsorgen är prioriterade.
De satsningar som görs ska följas upp nog grant för att se att de fått avsedd effekt.
Företagen utgör ryggraden i ko mmunen. Österåker ska vara en innovativ kommun med fokus på
företagande, digitalisering, låg arbetslöshet och god integration. Vi är positiva till ett starkt
näringsliv och för att underlät ta ska kommu nen ge bästa m öjliga service till de som driver eller vill
starta företag. Nödvändiga mått oc h steg ska tas för att Österå ker ska etablera sig bland landets
20 främsta företagskommuner.
Vi ska se till h ela kommunen och ve rka för att höja nivån av g rundservice på la ndsbygd och i
skärgård och förstärka samverkan mellan lokala aktörer och komm un.
Österåker ska upplevas som en tryg g kommun och det förebyggande arbetet ska fortgå.
Samarbetet mellan kommun, polis, föreningar, skola och förä ldrar ska fortsätta och u tvecklas. Vi
ska verka för en mer syn lig och tillgänglig polis och en återöp pnad polisstation. Ordningsvakter
och väktare ska fortsatt upphand las för att komplettera polisens verksamhet. Vi vill ha mer
kameraövervakning på strategiska platser för både brottsp revention och förbättrade
uppklarningsmöjligheter.
Vi vill se ett öppet och trygg t samhälle där människor möts över generationer och oavsett
bakgrund. Integration är en av vår tids största utmaningar men även möjligheter. Vi går därför in
i en tid med in tensivt integrationsarbete som pä sikt gynnar kommunen som helhet.
1 Ingsiktig hållbarhet och ett folkhä lsoperspektiv ska pr ägla kommunens verksamhet.
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Skola
Österåker ska vara en attra ktiv skolkommun. Grundskolans viktigaste uppgift är att utbilda och
utveckla eleverna samt att stimulera nyfikenheten. Ordning och reda är en förutsättning för en
bra och lärand e arbetsmiljö och det ska självklart vara nolltolerans mot all form av mobbing. Vi
ska bedriva en fle xibel skolverksamhet som både lyfter de som har det svårt i skolan men också
ger möjligheter till att stimulera de som når höga kunskapsm ål.
Det fria skolvalet innebär en valfrihet för elever och föräldrar och s ka b ibehållas.
Skolverksamheten måste kontinuerligt utvärderas och utvecklas. Kvaliteten i skolan ska mätas
fortlöpande.
Värt mål är att alla elever som går ut grundskolan ska ha sådana k unskaper att de uppnår minst
nivån godkänd i alla ämnen. Tillsammans med skolans personal och vårdnadshavare ska vi
regelbundet analysera vilka mått och steg som behöver vidtas för a tt nå d essa mål.
Utbildningen på gymnasienivå ska hålla hög kvalitet och ge en stabil grund för den enskilde i livet
eller i högre s tudier. Gymnasieutbildningarna i Österåker ska fortsatt stå sig väl i jäm förelse med
länet och rike t i övrigt. Utbildnin garna ska anpassas till de behov so m finns på arbetsmarknaden.
T idiga insatser är viktigt för att a lla bar n - oavsett bakgrund - s ka f å samma plattform, varför vi är
positiva til l riktade insatser i de lägre åldrarna.
Extra resurser ska ges till barn i behov av särskilt stöd. Specialpedagoger behövs för att säkerställa
att inkluderingen av barn i behov av särskilt stöd fungerar. Barns psykiska hälsa och färdigheter
kartläggs bäst i skolans tidiga årskurser. Därför vill vi stärka elevhälsan så att föreliggande
åtgärder snabbt kan sätta s in.
Skolpengen ska ligga på e n konkurrenskraftig nivå och redov isas på ett sådant sätt att jämförelser
med andra kommuner är möjli gt. Lärarlönelyftet behålls för bi behållen och ökad konkurrenskraft.
Fritidsverksamheten ses över för att f å ett mer pedagog iskt innehåll. Vi vill utreda ett fritidslyft
för fritidspersonalen samt ett ökat samarbete mellan fritids, idrottsföreningar och musikskola.
En inventering och - där det bedöms nödvändigt - r enovering av skol- och förskolbyggnader och
yttre skolmiljöer ska genomföras genom uppdrag till Armada.
Genomgången utbildning i neuropsvkiatriska funktionsnedsättningar kommer att vara
meriterande vid lönesättning för lärare.
Andelen behöriga lärare i kommunen ska öka. Vi vill erbjuda kompetenshöjning för lärare för
utökad behörighet i fler ämnen.
Maten som serveras inom skolan ska vara näringsriktig och av god kvalitet. Tillagningskök ska,
där det är praktiskt möjligt, finnas ute på skolo rna. Möjligheten till sunda, närproducerade och
ekologiska råvaror för sko lans matproduktion beaktas i upphandlingsarbetet.

fri.

Barnomsorg

Föräldrarna är sina barn närmast och vet vad som är häst för dem. Därför ska barnomsorgen förskola eller annan pedagogisk omsorg •• erbjuda valfrihet och en mangfald av utf örare. Alla barn
ska k unna utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. All barnomsorg ska ges rimliga
förutsättningar att utvecklas med hög kvalitet.
Andelen vuxna i förs kolan ska öka och målet vad gäller antalet barn per vuxen är ett snittvärde pa
5,2. B arngrupperna ska succesivt minska i storl ek. 1 smäbarnsgrupper 1-2 ar införs ett tak pa 12
barn per grupp.
Vi vill verka för ett ökat antal utbildade pedagoger genom att bland annat fortsatt erbjuda
kompetensutveckling av barnskötare till fö rskollärare.
I likhet med skolorna behöver förskolornas lokaler ses över och anpassas för att bli mer
iindamalscnliga och ge fysiska förutsättningar för att bilda mindre barngruppsstorlekar. Samtidigt
som byggmaterial, sa som till exempel golv, byts ut till dagens mer miljövänliga och hälsomässigt
bättre material.

Övrig omsorg

Valfriheten inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade ska värnas och
vidareutvecklas. Vi är po sitiva till l-agen o m valfrihet (l,OV) och kommer att sia vakt om denna
valfrihet.
Den som far hemtjänst beviljat ska ha ett avgörande inflytande pa vad som ska utföras inom den
beviljade tiden. De äldres möjlighet att paverka sin dag pa vara särskilda boen den ska öka och det
sociala och aktivitetsmässiga innehållet ska fortsätta utvecklas för allas trevnad.
Vi ska for tsättningsvis satsa pa trygghetsboenden med fysiska och sociala aktiv iteter samt
träffpunktsverksamheter.
Vi vill u treda tillskapandet av ett bistandsbedömt trygghetsboende (tidigare kallat m ellanboendc)
Särskilda insatser ska göras för att stödja dem som värdar sina anhöriga. Anhöriga till
funktionshindrade ska erbjudas avlastning för att fa avkoppling eller för att genomföra aktiviteter
som den anhörige inte deltar i, samt ge förutsättningar för föräldrar att kunna ägna sig ar d en
funktionshindrades syskon, träffpunkten Fyren ges förstärkning.
Maten som sen eras inom äldreomsorgen ska vara näringsriktig och av god kvalitet.
Tillagningskök ska, där det är praktiskt möjligt, finnas ute pa enheterna. Möjligheten till sunda,
närproducerade och ekologiska ravaror för omsorgens matproduktion beaktas i
upphandlingsarbetet.

Kultur och fritid

Ett rikt kulturliv och cn kvalit ativ fritidsverksamhet är två vi ktiga faktorer för tri vsel och trygg het
för alla invånare. Föreningsliv och andra id eella verksamheter har stor betydelse för un gdomars
fritid. Kommunen stödjer dessa ideella organisationers arbete.
Det är viktigt att barnens och ungdomarnas behov och önske mål beaktas när de kom munala
resurserna fördelas. Detta underlät tas genom att en fritidspeng utreds.
Behovet av aktiviteter för funktion shindrade prioriteras. Likaså ska offentliga fritidsanläggningar
och miljöer tillgänglighetsanpassas. Föreningsstödet ökas med särskilt fokus på
funktionshindrade, pensionärer, integration och jämställd het.
Ett s.k. hall-lyft initieras för he la, rena och sn ygga idrotts hallar och anläggningar. Detta för ökad
trivsel och tryg ghet samt att höja kommunens anseende gentemot externa besökare i våra hallar
eller på våra anläggningar. Armada ges i uppdrag att ta fram e n plan fö r detta.
Projekteringen för idrottsplats på Ljusterö sätts igång.
Vårt gemensamma kulturarv, t.ex. värdefulla historiska kulturbyggnader, ska for tsatt vårdas,
bevaras och tillg ängliggöras.
Biblioteket i Åkersberga centrum ska även fortsättningsvis ha söndagsöppet.

Ekonomi och skatt

Goda finanser är en förutsätt ning för att kunna bedr iva en ef fektiv och bra verksamhet till gagn
för kommuninvånarna. Det är också en förutsättning för att k unna utveckla kvaliteten.
Sex övergripande finansiella mål ska gälla:
•

Budget ska upprättas s å att intäkterna överstiger kostnaderna enligt kommunallagen.

•

Kommunens utdebitering hålls så låg som möjligt under 2019-2022.

•

Kostnadsutveckling per invånare ska inte överstiga 3 % i snitt under ma ndatperioden.

•

Högst 50 % av pension skostnader, inkl. löneskatt, avseende åren före 1 998, som betalas
ut ärligen, kan finansieras av tidig are reserverade medel i eget kapital.

•

Minst 50 % av investeringsvolym som överstiger årets avskrivningar, ska finansieras med
årets resultat och posten oförutsett och högst 50 % via realisationsvinster/
exploateringsintäkter och egna medel.

•

Arets resultat som överstiger 2 % av eget kapital ska r eserveras för
resultatutjämningsreserv i balansräkning under posten eget kapital.

Kommunalskatten är den största enskilda utgiften för låg- och medelinkomsttagare. Det är därför
viktigt att denna ka n hållas så låg som möjligt och sänkas om det finns utrymme. Medel ska dock
avsättas för de priorite rade kärnverksamheterna och för att k lara de upp ställda kvalitetsmålen.
Samtidigt måste automatiska kostnadsökningar begränsas genom fortsatt utveckling och
effektivisering av arbetsformer och organisation samt genom samutnyttjande av resurser av olika
slag med andra komm uner i v år närhet. Samverkan inom flera områden prövas för att därigenom
öka kvaliteten på tjänst er till invånarna, samtidigt som kostnaderna minskar.
Alla ekonom iska satsningar som görs i verksamheterna måste noggrant följas upp så att avsedd
effekt uppnås. Varje skattekrona ska alltid användas sä effektivt som möjligt.

C

Samhällsplaneting

Österåker är en kommun i star k ekonomisk tillv äxt och utveckling. Vi ska fortsä tta att utveckla
Österåker till en av de mest a ttraktiva kommunerna i Stockholms län. Det är viktigt för att öka
skatteintäkterna och därigenom k lara framtidens välfärdsutmaningar.
Markbehovet för företa g och bostäder ska tillg odoses. Vi är positiva till att det byggs bostäder i
vår kommun för att möta en variera d efterfrågan. Vi vill möjliggöra för attraktiva bostäder i unika
lägen, såväl i tätort och kol lektivtrafiknära lägen som i småhusbebyggelse.
Österåker är och ska fort sättningsvis vara en välskött kommun. Up prustningen och försköning
av den yttre miljön ska fortsätta. Det gä ller såväl kommunägda fastigheter som allmän platsmark.
Belysta gång- och cykelstråk, bänkar, planteringar och parker i c entrala lägen är en viktig del i
samhällsplaneringen. Tillgänglighetsanpassningar och trygghetsaspekter ska alltid ha hög prioritet.
Bygglovshantering ska fortsatt gå snabbt och smidigt. Från inlämnande av fullständiga handlingar
ska bygglovsbesked ges inom 10 veckor, annars reduceras avgiften per påbörjad vecka därefter.
Vi vill premiera miljö- och energieffektiva insatser och utreda redu cerad bygglovstaxa och andra
ekonomiska lättnader för de som by gger miljövänligt och energieffektivt i kommunen.
Parkeringskvoten i kommunen ska va ra flexibel.
I syfte att öka den komm unala förvaltningens närhet och tillgänglighet till medb orgarna, samt öka
attraktiviteten som arbetsgivare inleds en förstudie om bygg ande av ett ny tt, mer centralt beläget,
kommunhus.
fin utredning om en ny centralt belägen simhall genomförs, då befintlig simhall börjat tjäna ut.
Vår kommun ska alltid ha hög bereds kap för krissitu ationer som kan uppkomma. Vi ska därför
kartlägga tänkbara scenarion för framtiden och inventera våra tillgångar och vår organisation för
att möta upp dem.

Miljö
Vi fortsätter att ta ans var och samverkar för att havet ska bl i renare och naturen skyddas. Vår
skärgård erbjuder c ti enastående och unik milj ö och det är därför viktigt att den skyddas mot
förstörelse. Skärgården är attraktiv och vi är positi va till att fler människor bosätter sig där.
Utvecklingen måste ske varsamt och i harmoni med den unika m iljön och i s amråd med de
bofasta.
Bättre havsmiljö innebär stora fördelar för Österåker och andra s kärgårdskommuner. Vi måste
skydda vatten och känsl ig fauna mot övergödning oc h gifter. Vi vill inle da en förstudie med KUmedel vad gäller ett vattenprojekt för en ren havsv ik.
Avfallsfrågorna är prioritera de, det ska vara lätt att återvinna och fraktioner ska hämta s
hushållsnära. Kommunen ska vara ren och fri från nedskr äpning. Vi vill verka för a tt befintliga
återvinningsstationer hålls rena och fräscha. Österåkersvatten får i uppdrag att påbörja arbetet
med hushållsnära insamling av återvinningsfraktioner. Grovsophämtning kommer att erbjudas en
gäng per år.
Kommunen ska så lå ngt det är mö jligt sträva efter energieffektiva lösningar och förn ybar, fossilfri
energi. Skärpt miljöprofil beaktas vid kommande upphandlingar till fordonsflottan.
En förlängning av Näsudde ns naturreservat till att även omf atta strandängen vid Täljöviken
utreds.
Österåkers viktigaste bidrag till en bätt re havsmiljö är den utbyggnad av kommunalt vatten och
avlopp som genomförs i förnyelseområdena. Effektiv och miljövänlig hantering av dagvatten är
också prioriterat.
Vårt mål är att vara en av d e 50 bästa kommunerna i Sverige när det gäller miljöarbetet enligt
Miljöaktuellts ranking.
Under mandatperioden ska kommunen ta fram ett hållb arhetsprogram. Agenda 2030 och de
globala hållbarhetsmålen ska vara vägledande. Under man datperioden ska a rbetet fortskrida för
förbättrad naturvärd, samt åtgärder och häns yn till blå- och grönstrukturen. Vi ser positivt pä
samverkan med priv ata fasti ghetsägare i m iljöarbetet framåt.
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Kommunikationer
Kommunikationerna är av central betydelse för ett väl funge rande Österåker. En förutsättning
för att Österåker ska kunna fortsätta att ska pa nya a ttraktiva bostadsmiljöer är att vägnätet
fortsatt byggs ut och kollektivt rafiken ytterligare förbättras.
Upprustningen av väg 276 genom Åkersberga ska fortsätta. Vi ska samtidigt ställa kra v pä
Trafikverket att väg 276 norr om Åkersb erga förbättras och förses m ed gång- och cykelväg för de
oskyddade trafikanterna. Korsningen Isättravägen/Väg 276 förs es med cirkulationsplats. En
förbifartlösning utreds.
Vi ska fortsätta bind a samman Österåkers oli ka delar. Det ska vara möjligt att nå kommun ens
olika delar på ett trafi ksäkert sätt. Genom att öppna upp vissa säckvägar kan väg 276 avlastas.
I nyexp loateringsområdcn för permanentboende samt runt skolor bör huvudvägar och grönytor
ligga under kommunalt huvudmannaskap.
Fungerande kommunikationer, både inom skärgården och till och frän centralorten, är av
väsentlig betydelse för ett växande Österåker. Genom Sverigeförhandlingen kommer
dubbelspårsutbyggnaden på Roslags banans hela sträckning från Åkersberga till Stockholm C att
genomföras, med en ny p lanerad slutstation under T-centralen. Vi kommer att bevaka denna
utbyggnad och agera utifrån vår de l av avtalet för att ingen fördr öjning i processen uppstår. Som
ett komplement till Roslagsbanan vill vi gentemot Landstinget verka för fl er busslinjer och tätare
avgångar. Knutpunkter för kollek tivtrafik i Österåker, även norr om tä torten, utreds.
Med detta kan tydliga platser identifieras för kol lektivtrafikbyten, resenärsservice och fle r
infartsparkeringar för bi l och cykel. Vi vill verka för att olika ko mmundelar förses med
lokalbusstrafik.
Vi kommer agera tillsammans med andra kommuner för att få til l stånd effektiva väg-,
kollektivtrafik- och sjötrafiklösningar. Det kan vara inom nordost s åväl som andra relevanta
kommuner som ingår i våra invånares pendlingsdestinationer.
Båtförbindelser/båtpendling till och från s kärgården samt via Va xholm och vidare till t.ex. Nacka
skulle erbjuda en eff ektiv och trev lig pendlingsmöjlighet till dessa destinationer. Hamnar behö ver
ses över, både för förbättrad standard, infrastruktur och service. Behovet av extra turer till och
frän Åsättra hamn utreds samt att vi säkerställer en replipunktsstandard pä Åsättra hamn,
inkluderande en upprustning av vägen från Ljusterö färjeläge til l Åsättra hamn.
Vi vill fortsätta vår satsning p å gäng- och cykelvägar samt säkra skolvägar och rid vägar inom
kommunen och över kommungränserna. Fler cykelparkeringar vid stationer, hållplatser och
knutpunkter samt möjlighet att kunna ta me d cykel på Roslagsbanan. Prioriterade cykelstråk:
• Till kommunens skolor och badplatser
• 1 anslutning till väg 276 norra sträckning (riktning Norrtälje)
• Mellan väg 276 och Östanå färje läge
• Pä Ljusterö. Frän färjeläget till torget samt till Linanäs och Åsättra hamn
• Hela sträckan mellan B revik och Härsbac ka, längs Margretelundsvägen färdigställs.
o Rydbo till Arningc
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Företagande
Österåker är en entreprenörskommun. Vi är posi tiva till företagande och ett starkt lokalt
näringsliv. 1'öretagen bidrar till u tveckling, innovation, försörjning, arbetstillfällen och s varar för
ett positivt tillsko tt bl.a. inom servicesektorn. Det ska vara lätt att e tablera nya företag i
kommunen samt att driva företag. Genom en etablering av n ya företag minskar också
utpendlingen från kommunen.
Kommunen ska aktivt verka för goda vi llkor för nya och befin tliga företag såväl i tätorten som i
skärgård och glesbygd.
Österåker ska vara bland de 20 fr ämsta kommunerna vad gäll er företagsklimat. (Svenskt
Näringslivs årliga ranking). De faktorer som i ol ika enkäter indikerat en utvecklingspotential
analyseras och åtgärdas i syfte att förbättra vårt företagsklimat ytterligare.
Näringslivsenheten förstärks för att möta upp servicebehoven frå n näringslivet.
Det ska vara lätt som företagare att ha kontakt med kommunen. Det s ka finnas en väg in fölföretagen. E-tjänster utvecklas för att ännu mer förenkla proc esser.
Infrastrukturplaneringen, såsom t.cx. vägar och fiberutbyggnad, samt den långsiktiga
stadsplaneringen ska också ta hän syn till företagens behov.
Behovet av lokal er och mark ti ll bef intliga verksamheter och för n ya etableringar säkerställs.

Trygghet
Samhället ska tillför säkra alla medborgare en grundt rygghet. Ingen ska behöva känna oro för att
bli utsatt för brott eller oly ckor. Österåker ska vara, och uppfattas som, en trygg kommun att bo,
leva och arbeta i. Me dborgare i u tsatta situationer ska kunna kän na trygghet i, och lita pä, att hjälp
finns att fä oavsett g eografisk plats i kommunen .
Nolltolerans ska råd a mot kriminalitet, skadegörelse och droger. Klotter ska saneras inom 24
timmar från inkommen anmä lan. Avtal tecknas även med priv ata fas tighetsägare om sanering av
klotter.
Samhällsplaneringen ska ha trygghet och säker het som en integrerad del. Allmänna platser, gängoch cykelvägar, övergångsställen m.m. utformas och ljussätts s å att de upplevs som trygga och
säkra.
Samarbete är en av de viktigaste faktorerna i trygghetsarbetet. Därför vill vi fortsätta vårt arbete
och vidareutveckla samarbetet mellan skola, kommun, polis och föräldrar.
Som ett komplement til l polisen vill vi fortsätta arbetet med uppha ndlade väktare och
ordningsvakter.
Mer kameraövervakning på strategiska platser sätts in i syfte att förhindra brott e ller att förbättra
möjligheterna för lagföring vid begång na brott.
Upplevt otrygga mi ljöer identifieras och åtgärdas kontinuerligt.
Kvinnojourens och ungdoms jourens verksamhet stärks.

Fördelning av uppdrag mellan partierna inom Alliansen återfinns i bilaga 1 till denna
överenskommelse.
Denna överenskommelse är upprättad i fem exemplar, där varje parti har ett exemplar vardera
samt ett exemplar inlämnas till kommunens kansli för diarieföring.

Undertecknande företrädare för respektive parti ställer sig bakom denna överenskommelse och
samtliga partier förbinder sig att agera solidariskt gentemot varandra under mandatperioden:

Åkersberga den 16/1-2019

Moderaterna

1 iberalerna

Michaela 1'letcher

Mathias 1 .indow

Centerpartiet

Kristdemokraterna
Arne Kkstrand

Anne J,i Hilbert
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Valteknisk samverkan
Valteknisk samverkan har ingåtts mellan Socialdemokrater (9 mandat)
Vänsterpartiet (3 mandat) och Miljöpartiet (2 mandat) om totalt 14 mandat.

Åkersberga, 2018-09^

Francisco Contreras (V)

Jonas Jonsson (Mp)
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Överenskommelse
1. Roslagspartiet (RP) med 5 ledamöter i Kommunfullmäktige och Sverigedemo
kraterna (SD) med 5 ledamöter i Kommunfullmäktige har kommit överens om
att ingå en valteknisk samverkan under mandatperioden 2018 - 2022.
Överenskommelsen gäller enbart valteknisk samverkan, varje parti är fritt att
driva sin egen politik.
2. Överenskommelsen gäller vid val av ledamöter och ersättare till Kommun
styrelsen (KS), Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU), kommunala
nämnder, styrelser, råd och bolag.
RP och SD förbinder sig att vid samtliga val i Kommunfullmäktige och i
Kommunstyrelsen av ledamöter och ersättare till nämnda organ, rösta på de
av RP och SD föreslagna kandidater:

Åkersberga 5 november 2018
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