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Valfrihet
i en välskött
kommun
2010 var ett händelserikt år i Österåker med
många invigningar, ett val och inte minst ett
kungabesök. Återhämtningen efter den globala
finansiella krisen gick snabbt. Vi avslutade året
med ett resultat på 122 mkr – ett överskott med
ca 74 mkr jämfört med vad som budgeterats.
Österåkers invånare kan i dag glädjas åt att bo
och leva i en kommun med en fortsatt ekonomi
i balans, låg skatt och låg arbetslöshet. Under
året har vi sett ett nytt centrum växa fram med
ett nytt modernt bibliotek. I september invigdes
Österåkers nya gymnasium, med hög kvalitet
på utbildning, pedagogik och modern teknik.

”i balans
Med en fortsatt

ekonomi

Ny gemensam vision
2010 antog vi en kommungemensam vision – att
bli den mest attraktiva skärgårdskommunen.
Och vi lanserade en ny webbplats och ett nytt
intranät för att öka möjligheterna till dialog
mellan invånare, företagare, besökare och kommunens tjänstemän och politiker.

Viktiga miljöfrågor
Arbetet med att ta fram en klimat- och energistrategi för kommunen och dess bolag har påbörjats. Planarbetet för bland annat Svinninge
och Kanalstaden, som kommer att markera
kommunens skärgårdskaraktär, fortsätter. I
Svinninge ska alla hushåll kopplas till kommunalt vatten och avlopp – den avsevärt största
satsningen för att minska utsläppen i Östersjön.
Med stor tilltro och förväntan ser jag fram emot
att få leda arbetet med att göra Österåkers
kommun till den mest attraktiva skärgårdskommunen. En kommun med länets bästa skolor,
en hög servicenivå till invånare, företagare och
besökare. Kort sagt en kommun där valfriheten
är stor och med en mångfald av verksamheter.

Österåkers gymnasium.

Kungaparet besökte Österåker.

Några viktiga händelser
under 2010
• Det var val till riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige. I Österåker röstade 87,3 % i riksdagsvalet, vilket
är 1,7 % högre än valet 2006. I valet till
kommunfullmäktige deltog 84,8 %, vilket
är 1,5 % mer än valet 2006.
• Röllingby gymnasium flyttade in i nyrenoverade lokaler på Lennart Neckmans väg
(fd Bergaskolan) och bytte samtidigt namn
till Österåkers gymnasium.

michaela.fletcher.sjoman@osteraker.se
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• Kungaparet besökte Österåker 28 maj.
De besökte Östra Ryds kyrka, Österskär,
Ljusterö, den dagliga verksamheten på Sågen, företaget Avtech AB, Sjökarbyskolan
och Ekbacken.
• Ljusterö Operafestival arrangerades för
sjätte året i rad.

• Bergsättraskolan fick nya lokaler.
• Kommunfullmäktige fattade beslut om Vision 2020 vilket innebär att Österåker ska
vara länets mest attraktiva skärgårdskommun, som flest väljer att flytta till, bo
och verka i, starta företag i samt besöka;
en skärgårdskommun i världsklass.
• Två konstgräsplaner invigdes, i Rydbo och
vid Åkersberga sporthall, som samtidigt
bytte namn till Österåkers sportcentrum.

Michaela Fletcher Sjöman
Kommunstyrelsens ordförande

• Nya Åkersberga centrum invigdes i oktober
och Österåkers bibliotek flyttade in där i nya
och moderna lokaler.

• Omvandlingen av Svinninge från fritidshusområde till permanenthusområde fortsatte, liksom utbyggnaden av kommunalt
vatten- och avloppsnät.

• En ny publik webbplats lanserades i slutet
av året.
• Österåkers skolkockar utmärkte sig åter
i tävlingen Skolmatsgastro och fick laga
maten till personalen vid Kronprinsessan
Victorias bröllop.
• Österåker blev en del av förvaltnings
området för finska som minoritetsspråk.
VISSTE DU ATT
Befolkningen ökade med 348 personer
(0,9 %), något mindre än för länet.
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Kostenhetens mål är att 10 % av maten ska
vara ekologiskt odlad år 2012. Under 2010
nådde man upp till ca 8 %.
Nya konstgräsplanen vid Österåkers sportcentrum värms upp av spillvärmen från iskompressorerna i ishallen. Det innebär också att anläggningen förbrukar mindre energi
eftersom den värme kompressorerna skapar
inte behöver kylas.
Under 2010 påbörjades bytet av kvicksilverlampor i gatubelysningen. Dessa får inte  användas inom EU efter år 2015.
Två konstgräsplaner invigdes under året.

Simskolan växer!

Mer om året som gått
Barnomsorg
Österåker har ett brett utbud av barnomsorg
som drivs i kommunal eller enskild regi och
med olika pedagogiska inriktningar. Antalet förskolebarn har minskat. 2010 var 2 417
barn inskrivna i förskolan.
Undersökningar visar att föräldrar till barn i
förskolan generellt är mer nöjda med verksamheten nu än tidigare. De är främst nöjda med den egna förskolans ledning samt
utomhusmiljön. De flesta upplever också
att deras barn är trygga i förskolan och att
de har bra personal som bryr sig om dem.
95 % uppger att deras barn går i den förskola de önskar.

Nya Österåkers bibliotek öppnade i nya
delen av Åkersberga centrum. Samtidigt
utökades öppettiderna och tillgängligheten till tidnings- och tidskriftsavdelningen.
Antalet besökare till biblioteket ökade jämfört med 2009, medan utlåningen minskade.
I samband med att Röllingby gymnasium
stängde flyttade Musikskolan in i nya lokaler
på Storängsvägen. Antalet elever i musikskolan ökade.

Skogslundens förskola, landets första passivhusförskola, öppnade.

I början av året överfördes avfallsverksamheten till Roslagsvatten AB. Under andra
halvåret 2010 påbörjades arbetet med att ta
fram en klimat- och energistrategi för kommunen och dess bolag.

Under året invigdes två konstgräsplaner,
Österåkers sportcentrum och Wasavallen
i Rydbo. Det innebär att det nu finns fyra
konstgräsplaner i kommunen.

Samhällsbyggnad
Kommunen planerar och utvecklar områden, bostäder, lokaler, gator och annan infrastruktur. Under året har bygglov för 5
flerbostadshus, 93 enbostadshus för permanentboende samt 31 fritidshus beviljats.
Dessutom har 8 detaljplaner antagits och
8 stycken har vunnit laga kraft. Planarbetena i Svinninge och Kanalstaden har fortsatt liksom planarbetena på Ljusterö och i
centrala Åkersberga.
En ny trafikplan har antagits och arbetet med
Roslagsbanans dubbelspår har fortsatt.

Sociala tjänster
Kommunen arbetar för att alla invånare ska
kunna leva under goda och trygga förhållanden.
Kundval inom familjerådgivning infördes under året. Utöver kommunens egen familjerådgivning finns fyra privata utförare att välja
mellan.
Socialstyrelsen har gett Socialnämnden i
Österåker en sk BBIC-licens vilket innebär
att barns behov står i centrum i alla barnoch ungdomsutredningar.
I samverkan med landstinget har arbetet
med vuxna och ungdomar som brukar droger utvecklats.

Utbildning
Kommunen arbetar för att utbildningen i
Österåker håller god kvalitet och att det finns
ett brett utbud av skolor att välja mellan.
Enligt undersökningar är föräldrarna till elever
i förskoleklass, år 2, 5 och 8 något nöjdare
med verksamheten än 2009. Detsamma

Miljö och hälsa
Under året har arbetet med de prioriterade
miljömålen – begränsad klimatpåverkan, ingen övergödning samt giftfri miljö – fortsatt.

Kommunen ansvarar för delar av kultur- och
fritidsutbudet som t ex bibliotek och idrottsanläggningar. Dessutom stödjer vi föreningar
och andra för att skapa en bra fritid för
boende och besökare.

I Österåker finns det många småföretag,
främst inom handel, service och hantverk.
Under 2010 var nyföretagande fortsatt högt.
359 nystartade företag under 2010 är en ökning med 25 % mot föregående år.

Österåker är bland de kommuner med
lägst arbetslöshet i landet. 67 % av
Österåkersborna pendlar ut för att arbeta,
främst till Täby och Stockholm.

Fler barn deltog i simskolan jämfört med
tidigare år.

Under året vidareutbildades 17 barnskötare
till förskollärare efter kommunens satsning
på att öka andelen förskollärare.

Kultur och fritid

Näringsliv

VISSTE DU ATT

I Svinningeområdet har utbyggnaden av
kommunalt vatten och avlopp till hushållen
fortsatt. Detta är Österåkers största satsning för att minska utsläppen i Östersjön.
Dessutom har avlopp i Lervik/Brevik inventerats och tidigare inventerade avlopp med
anmärkning har följts upp.
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Nya Åkersberga centrum.

Vad används
pengarna till?
Skatteintäkterna för 2010 blev betydligt högre än vad som beräknades i budgeten inför
året. De kommunala skatteintäkterna uppgick till 1 519,3 mkr, en ökning med 34,6 mkr
eller 2,3 % jämfört med 2009.
Resultatet för 2010 blev +122,2 mkr vilket var
ca 74,4 mkr mer än vad som budgeterats. I
resultatet ingår också realisationsvinster på
2,4 mkr.
Bergsättraskolan fick nya, fina lokaler.

gäller för eleverna i år 5 och 8. Både elever
och föräldrar är minst nöjda med arbetsron,
men den har ändå förbättrats jämfört med
2009. 92 % av föräldrarna uppger att deras
barn går i den skola de önskar.
• 80,5 % av eleverna fick slutbetyg från
gymnasieskolan efter fyra år, vilket innebar
att målet på 77 % uppnåddes.
• Vårterminen 2010 fick 78 % av eleverna i
grundskolan godkänt i alla ämnen. Det var
strax under målet som var 79,5 %.
• 94,5 % av eleverna i åk 5 uppnådde målen i engelska, matematik och svenska i de
nationella proven. Målet på 82 % uppnåddes därmed med god marginal.
Röllingby gymnasium bytte namn till Österåkers gymnasium och flyttade höstterminen
2010 in i nya lokaler i fd Bergaskolan.
Bergsättraskolan flyttade in i nybyggda
lokaler.
Ett projekt för att öka kvaliteten i fritidshemmen startade under året.

Vård och omsorg
En ny boendeform, trygghetsboende, startade på Solhälla.

Den del av resultatet som överstiger 2 %
av eget kapital har reserverats för framtida
pensionsutbetalningar.
I april öppnades två träffpunkter med öppen
dagverksamhet för seniorer, på Solhälla och
på Görjansgården
Sju nya korttidsplatser i Alceahuset togs i
drift.
Under det gånga året har vi tecknat avtal
med Migrationsverket om att ta emot nio
ensamkommande flyktingbarn. Ett gruppboende för dessa öppnades i oktober.

Koncernen
Kommunkoncernen består av Österåkers
kommun, Armada Fastighets AB samt
Roslagsvatten AB.

”

Störst investeringar gjordes

i det nya centrumet,
gymnasiet och biblioteket

Hundralappens fördelning
på nämnderna
Miljö- och
hälsoskyddsnämnden
0,30 kr

Socialnämnden
5,30 kr

Byggnadsnämnden
1,20 kr

Vård- och
omsorgsnämnden
27,00 kr

Kommunstyrelsen
9,40 kr

Armada Fastighets AB redovisar en vinst på
16,6 mkr. Armadas arbete för att effektivisera energiförbrukningen i offentliga lokaler
och i flerbostadshus har minskat klimatbelastningen. En förskola med passivteknik
har byggts, vars värmebehov endast är 25
% av det normala.
Från 2010 är Roslagsvatten ansvarig för
huhållsavfallet i kommunen. Under året har
man fortsatt med utbyggnaden av VA-nätet
i Svinninge.

VISSTE
VISSTEDU
DUATT
ATT
66 % av Österåkersborna pendlar ut för att
66 % av25Österåkersborna
pendlar
ut för att arbeta, 25 % av de som arbetar i Österåker
arbeta,
% av de som arbetar
i Österåker
pendlar
in
från
andra
kommuner.
pendlar in från andra kommuner.
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De största investeringarna under året, ca 22
mkr, gjordes i samband med nya Åkersberga centrum samt inköp av inventarier till nya
gymnasiet och biblioteket. Vi investerade
också i infrastrukturen, exempelvis beläggningsarbeten, gång- och cykelvägar, naturmiljöer, lekplatser och konstgräsplaner.

Kommunfullmäktige
0,50 kr

Kulturoch fritidsnämnden
3,50 kr

Förskolenämnden
14,90 kr

Utbildningsnämnden
38,40 kr
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Kort om
Österåker
Invånarantal: 39 521, 31 december 2010.
Medelålder: 38 år.
Arbetsgivare: Störst är Österåkers kommun med
1929 anställda.
Föreningar: Drygt 200.
Yta: 558 km², varav knappt hälften är vatten.
Öar: 1 100 st.
Avstånd till Stockholm: 30 kilometer från Åkersberga.
Skattesats: 2009 19:23, 2008 19:33, 2007 19:43.
Kontakta oss gärna och berätta vad du tycker om den
här redovisningen!
Österåkers kommun
184 86 Åkersberga
Tel 08-540 810 00
kommunikationsenheten@osteraker.se
www.osteraker.se
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