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Skärgårdskommunen med
en ekonomi i nationell topp
I det här formatet berättar vi om året som gick, om hur och
till vad vi har använt dina skattepengar.
2012 var ett mycket starkt år för skärgårdskommunen
Österåker. Ökade skatteintäkter och god ekonomisk hushållning ledde fram till ett resultat på plus 142,7 miljoner kronor.
Genom god planering och bra förutsättningar är vi skuldfria
och har en mycket god soliditet. Detta ger oss möjligheter att
investera i framtiden och vi har i budget 2013 satsat
70 miljoner mer än för 2012. Kommunalskatten sänks 2013
med 25 öre vilket placerar oss på åttonde plats i länet med
18,65 kronor. Även 2012 hade Österåker bland den lägsta
arbetslösheten i landet (2,1 procent).
Tack vare ett samarbete med
Österåkers grannkommuner,
kommer Roslagsbanan att rustas upp.

Samarbete
Ett starkt samarbete med våra grannkommuner genom
Stockholm Nordost har ökat möjligheterna att förbättra bland
annat infrastruktur och näringslivsutveckling. Vi har till
exempel verkat för och fått igenom ett beslut om upprustning
av Roslagsbanan med dubbelspår till Åkersberga, nya tågset
och bullerdämpande åtgärder.
Trygghet
Trygghetsfrågorna är prioriterade. Polisen utsåg under året
Österåker till fokusområde och med det sjönk kriminalitet
och busliv ner till mycket låga nivåer. Exemplet tillämpas nu
i andra kommuner.
Tillväxt
Österåker är en expansiv kommun. En kommun med tillväxt
och framåtanda. Exploateringsavtalet för Kanalstadens första
etapp är underskrivet och 2013 tas första spadtaget för detta
attraktiva, sjönära boende som totalt utgör runt 2 500 nya
bostäder.
Utveckling
Med energi och glädje ser jag fram emot att fortsätta utveckla
Österåker till den mest attraktiva skärgårdskommunen, med
länets bästa skolor, hög kvalitet i omsorgen, hög servicenivå
och låg kommunalskatt. En kommun som präglas av valfrihet
med en ekonomi i balans.
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Michaela Fletcher Sjöman (M)
Kommunstyrelsens ordförande

De kommunala badplatserna Österskärs havsbad, Brevik, Garnsviken och Domarudden rustades upp. Brevik fick bland annat
en ny lekplats med skärgårdstema.

Viktiga händelser
w	
Länets mest attraktiva skärgårdskommun
gjordes synlig genom en ny grafisk profil
med fler färger, moderna teckensnitt samt
ett dekorelement i form av en kraftfull våg.

w	Ombyggnaden av Bergavägen till stadsgata
fortsatte och första delen av Portikhuset
byggdes.
w	Den nya återvinningscentralen i Brännbacken
invigdes. Mindre köer och en säkrare anläggning uppskattas av besökarna.

w	Milstolpen 40 000 invånare passerades.
w	Detaljplanen för Östra Kanalstaden med
300 bostäder vann laga kraft.

w	Medley AB tog över driften av Söra simhall
och Solskiftesbadet med ökade öppettider
och service.

w	Omfattande arbeten pågick för att rusta upp
de kommunala badplatserna Österskärs havsbad, Brevik, Garnsviken och Domarudden.

w	Österåker blev pilotkommun för utveckling
i glesbygd och fick medel från Tillväxtverket
för att öka servicen i skärgården. En projektledare anställdes för att skapa nya arbetstillfällen och stärka tilltron till bygdens
framtid.

w	En översyn och rustning av kommunens
lekplatser inleddes. En ny lekplats vid Brevik
samt vid Karlslundsvägen i Båtstorp färdigställdes. Planering av lekplatserna vid
Hödervägen och Kottvägen inleddes.
w

w	En trygghetssamordnare anställdes för
att arbeta med brottsförebyggande frågor.
Konferensen Ung i Roslagen, för polis och
personal som möter ungdomar i sitt arbete,
hölls i Åkersberga. Temat var ökande drogproblematik.

 ya Berga Teater invigdes. Det gjorde också
N
Metodverkstan, en del av Kulturknuten med
skapande verksamhet för förskolepedagoger
och barn. Metodverkstan håller öppet för
allmänheten på söndagar.

w	Måltidspersonalen på Rydbo skola vann
Arlas Guldko för Sveriges bästa skolmat.

w	Samtliga förskolor i kommunen arrangerade
tillsammans en ljusfestival i Åkersberga
centrum i november.

w	Kommunerna Österåker, Vaxholm,
Vallentuna, Täby och Danderyd tog fram
en gemensam vision gällande tillväxt inom
Stockholmsregionen.

w	Förslag på ombyggnad av Söraskolan togs
fram.
w	Genom EU-projektet “Äldreliv” kompetensutvecklades personal inom äldreomsorg.
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Detaljplanen för Östra Kanalstaden med 300 bostäder vann laga kraft. Illustration: Sweco.

Året som gått
Barnomsorg

En gemensam skolmässa hölls i september för att
visa upp det utbud av skolor som finns i kommunen.

Österåker har ett brett utbud av kommunal och
fristående barnomsorg med olika pedagogiska
inriktningar.
År 2012 valde 99 procent av vårdnadshavarna att
placera barnen på förskolor inom kommunen.
Ett nytt förskoleprojekt, Kvalitet i förskolan,
inleddes. Metodverkstan i Kulturknuten öppnades
som ett utbildningscenter för personal och pedagoger inom barnomsorg.
Föräldralediga med barn i förskoleverksamhet
erbjöds utökad vistelsetid upp till 30 timmar per
vecka. Tidigare var gränsen 15 timmar per vecka.
Öppen förskola startade i Skärgårdsstad.

Kultur och fritid
Österåkers kommun ansvarar för delar av kulturoch fritidsutbudet såsom bibliotek och idrottsanläggningar. Dessutom stödjer kommunen
ungdomsföreningar.
Berga Teater nyinvigdes i mars och Kulturknuten
fortsatte att utvecklas till ett kulturellt och pedagogiskt centrum. Från Kulturrådet fick Österåkers
kommun en miljon kronor för projektet Skapande
skola som ska förbättra samverkan mellan skola
och kultur i landets kommuner.
Kommunen deltog i ett projekt för att etablera
Ljusterö konstmuseum i Sverige. Runt 40 stycken
kulturevenemang arrangerades och ett samarbete
med Dramatiska Teatern inleddes.

Utbildning
Kommunen arbetar för att utbildningen i
Österåker håller god kvalitet och att det finns ett
brett utbud av skolor att välja mellan.
Under året valde 91 procent skola i kommunen
för årskurs 1–6, 77 procent för årskurs 7–9 och
46 procent för gymnasieskolan.
Som en del i målet om länets bästa skola, satsades
en miljon på it-utveckling i skolorna. För att höja
kvaliteten i matematikundervisningen i kommunens
skolor, arbetade två matematikutvecklare med
pedagoger inom förskola och skola. Projektet leds
av Sveriges kommuner och landsting, SKL, och
sträcker sig fram till 2015.
Resurser för elever i behov av särskilt stöd förstärktes.

För att öka ungas delaktighet och möjlighet att
påverka i kommunen, anställdes en ungdomslots
som driver Ungdomsrådet i Österåker. Rådet
bidrar med ungdomsperspektiv och nya idéer i
olika ämnen.
Bidraget till ungdomsföreningarna fördubblades.
Ungdomens dag lockade många unga med
aktiviteter, tävlingar och information.
Sedan tre nya musikskolor öppnades 2011 har
antalet elever fördubblats. De fyra musikskolorna
erbjuder ett mer varierat utbud av kurser och elevernas möjlighet att framträda inför publik har ökat.
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Miljö och hälsa

Sommarevenemangen under året, såsom Wiraspelen och Opera på Varvet lockade stor publik.
Kommunen arrangerade nationaldagsfirande
på Ekbacken med musik och dans med såväl
rikskända som lokala artister.

Under året har arbetet med de prioriterade miljömålen för begränsad klimatpåverkan, ingen övergödning och en giftfri miljö fortsatt.
En av länets modernaste anläggningar för återvinning öppnade på Brännbacken. Här öppnades
också ett återbruk för produkter som fortfarande
kan användas.
Sortering av matavfall för biogasproduktion
påbörjades hos 7 000 hushåll.
Anslutningen av bostäder i Svinninge till kommunalt vatten och avlopp fortsatte. Det innebär
minskat utsläpp av kväve och fosfor.
Naturområdet Karsvreta träsk i Svinninge föreslogs
bli naturreservat. Arbeten för att minska trafikens
påverkan på det känsliga området, har genomförts.
Ett projekt som ska skapa bättre möjligheter för
gädda och abborre att leka i området runt Östra
Lagnö naturreservat inleddes.
Röjning och gallring av skogsområden har genomförts för att öka tillgängligheten och tryggheten i
kommunen.
Under den europeiska trafikantveckan fanns
kommunen på plats vid tågstationerna i Åkersberga och Österskär för att uppmuntra kollektivresenärer.

Sociala tjänster
Kommunen arbetar för att alla invånare ska
kunna leva under goda och trygga förhållanden.
En miljon kronor satsades på att genomföra en
mängd sociala aktiviteter på kommunens äldreboenden. En medborgardialog om utveckling av
äldres boende hölls.
En ny hemtjänstutförare tillkom.
Kundval infördes inom daglig verksamhet och
sysselsättning för personer med psykiska funktionsnedsättningar. En bostad med särskild service
ska inrättas.
Det blev möjligt att boka tid på webben hos den
kommunala familjerådgivningen, samarbetssamtal
och besök hos familjemottagningens öppna mottagning.
En överenskommelse tecknades med Migrationsverket om att hålla 14 boendeplatser tillgängliga
för ensamkommande barn.
Ett samarbete mellan polis och socialtjänst enligt
den så kallade Linköpingsmodellen, ledde till
gemensamma hembesök hos ungdomar i riskzonen att börja missbruka narkotika.

Österåker växte med 477 personer under 2012.
I slutet av maj passerades 40 000-strecket och
kommunen hade 40 269 invånare vid årsskiftet.

Visste du att!

Ny återvinningscentral i Brännbacken.
Foto: Erik Norgren, Roslagsvatten AB.

Nya Berga Teater invigdes i mars.
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Österåkers kommun klättrade kraftigt i en ranking av företagsklimatet i Sverige 2012. Här finns många småföretag
inom handel, service och hantverk och nyföretagandet är for tsatt högt.

Samhällsbyggnad

Näringsliv

Kommunen planerar och utvecklar områden,
bostäder, lokaler, gator och annan infrastruktur.

I Österåker finns det många småföretag, främst
inom handel, service och hantverk. Under år 2012
var nyföretagandet fortsatt högt med 322 nya
registrerade företag. Österåkers kommun ligger på
plats 13 i Sverige när det gäller nyföretagande.
I Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet
i Sverige, klättrar Österåkers kommun från plats
100 till plats 55 av landets 290 kommuner.
Österåkers företagsklimat utvecklas positivt särskilt när det gäller företagande, upphandling och
skolans arbete med näringslivsfrågor.

Andelen bygglovssökande som var nöjda eller
mycket nöjda med handläggningen av ansökningar har ökat från 51 till 71 procent.
Under året har en trafikplanerare anställts för
att arbeta med trafiksäkerhet och tillgänglighet
i offentliga miljöer. Skolor har fått stöd i arbetet
med att säkra skolvägar för att få fler att gå eller
cykla istället för att skjutsa barnen med bil. Åtta
hållplatser har tillgänglighetsanpassats.

Koncernen

I Margretelund och Svinninge byggdes gång- och
cykelvägar. I Svinninge byggdes även lokalgator.

Kommunkoncernen består av Österåkers kommun,
Armada Fastighets AB och Roslagsvatten AB.
Armada Fastighets AB ombesörjer bostads- och
lokalförsörjningen i kommunen. Österåkers
Stadsnät AB ingår i Armadakoncernen och ansvarar
för att bygga ut it-infrastrukturen
i kommunen.
Dekorelement /PPt
Armadas resultat för år 2012 uppgår till en vinst
på 9,5 miljoner kronor.
Roslagsvatten AB sköter den övergripande vattenoch avloppsverksamheten i Österåker, Vaxholm,
Vallentuna och Knivsta. Resultatet för Roslagsvatten AB är år 2012 minus 11,1 miljoner kronor.
Kommunen har även ett mindre ägande i följande
företag: Brännbackens Återvinnings AB, Vårljus
AB, Kommentus AB, Norrvatten, Storstockholms
Brandförsvar, Stockholmsregionen Försäkrings
AB, Visit Roslagen AB samt Kommunförbundet
Stockholms Läns Förbundsmöte.

Genom bidrag till anpassning av bostäder ges
personer med funktionshinder möjlighet till ett
självständigt liv i eget boende.
Arbetet med att färdigställa två slingor av Hälsans
stig och arbetet med att göra området i Trastsjöskogen mer tillgängligt, fortsatte.
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Vad används pengarna till?
De kommunala skatteintäkterna uppgick år 2012
till 1 622,6 miljoner kronor. Det innebär en ökning
med 63,9 miljoner kronor eller 4,1 procent jämfört
med 2011.

Resultatet för år 2012 blev 142,7 miljoner
kronor, vilket var cirka 73,5 miljoner mer än vad
som hade budgeterats. Av dem har 65 miljoner
kronor reserverats för ökade kostnader i framtiden
för pensioner.

Hundralappens fördelning på nämnderna
Vård- och
omsorgsnämnden
28,00 kr

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
0,30 kr

Byggnadsnämnden
1,70 kr

Kultur- och utbildningsnämnden 54,90 kr
Kommunstyrelsen
9,70 kr
Socialnämnden
4,90 kr
Kommunfullmäktige
0,50 kr

Visste du att!

Runt 12 700 Österåkersbor pendlar ut ur
kommunen för att arbeta och 2 700 pendlar
in från andra kommuner.
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Form: Jupiter Reklam. Tryck: Täbykopia

Kort om Österåker
Invånarantal:
Medelålder:
Arbetsgivare:
Föreningar:
Yta: 		
Öar: 		
Avstånd till
Stockholm:
Skattesats:

40 269, den 31 december 2012.
39 år.
Störst är Österåkers kommun med 1 840 anställda.
Cirka 180 stycken.
558 km2, varav knappt hälften är vatten.
1 100.
30 kilometer från Åkersberga.
18,90 kr år 2012.

Kontakta oss gärna och berätta vad du tycker om den här broschyren!
Österåkers kommun, 184 86 Åkersberga
08-540 810 00
kommunikationsenheten@osteraker.se
www.osteraker.se

