MÖJLIGHETERNAS
SKÄRGÅRDSKOMMUN
ÖSTERÅKERS KOMMUNS VISION FÖR ÅR 2040

Vad betyder "möjligheternas skärgårdskommun" för dig?

Eva Eriksdotter:
Det byggs mycket som skapar
boende. Jag hoppas på mer
arbetstillfällen.

Sverker Hermansson:
Jag gillar närheten till vattnet
och möjligheten att verka som
båtintresserad.

Evelynn och Isac:
Vi tänker på jobb, studier och
möjligheter. Ett bra ställe att
bygga en framtid och familj.

”MED KVALITET, TRYGGHET OCH VALFRIHET I FOKUS SKAPAR VI EN HÅLLBAR FRAMTID.
ÖSTERÅKER – MÖJLIGHETERNAS SKÄRGÅRDSKOMMUN”.
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Österåkers kommuns budget 2020, plan 2021–2022

1. Vision, mål och styrning
1.1 Vision 2040
Österåkers vision ska genomsyra allt som görs i kommunen och varje beslut som fattas. Under
2019 har ett arbete pågått med att jobba fram en ny vision - Vision 2040. Avstamp har tagits i
den medborgardialog som legat till grund för arbetet med Stad, skärgård och landsbygd –
Översiktsplan för Österåkers kommun 2040.
Kommunens nya vision lyder:
Med kvalitet, trygghet och valfrihet i fokus,
skapar vi en hållbar framtid.
Österåker - möjligheternas skärgårdskommun

Möjligheternas skärgårdskommun - I Österåker lever alla delar av kommunen. Här finns det
trivsamma småstadslivet med sitt rika utbud, en grönskande och livfull landsbygd och vår vackra
skärgård som är tillgänglig för såväl kommuninvånare som besökare. I Österåker lever du ett gott
vardagsliv med närhet till det mesta som behövs. Här finns goda utbildningsmöjligheter, ett aktivt
näringsliv, gott serviceutbud och många lokala arbetsplatser. På fritiden finns många aktiviteter
att ägna sig åt inom idrott, kultur och friluftsliv. Här finns möjlighet till rekreation och aktivitet på
hav och land. I Österåker kan du gå genom livets alla faser och genom egna val skapa en tillvaro
som passar dig.
Österåker präglas av idérikedom och delaktighet. Både medarbetare och invånare är medskapare
av vår framtidskommun och tillsammans bidrar vi till en gemenskap och positiv utveckling för
kommunens bästa.
I visionen lyfts fyra strategiska områden fram:
Kvalitet - Österåker står för hög kvalitet i all service och verksamhet som finansieras med
kommunala medel. Verksamheten präglas av tillit och öppenhet. Invånaren står i fokus
och arbetet syftar till ständiga förbättringar.
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Trygghet - Österåker är en trygg kommun att leva och verka i, liksom att besöka.
Här kan människor mötas, känna sig hemma och finna lugn. Trygghetsskapande
åtgärder kombineras med långsiktiga och främjande insatser som ger resultat. Här finns
trygghet genom hela livet.
Valfrihet - Österåker erbjuder ett brett utbud och stor valfrihet. Med stor mångfald inom
välfärdstjänster, näringsliv, kultur- och föreningsliv, så väl som god variation av
naturtyper och bostadsmiljöer, finns många möjligheter att välja hur livet ska se ut.
Hållbar framtid - Österåker använder gemensamma resurser på ett sådant sätt att framtida
generationers framtidsutsikter inte äventyras. Det handlar såväl om ekologi som om en
ansvarsfull social och ekonomisk utveckling. Österåker har ett offensivt och innovativt
förhållningssätt till hållbarhet och ger kommunens invånare förutsättningar att göra
kloka val.

»Vi är stolta över de steg vi tagit för
en ökad kvalitet men är långt ifrån
klara. Tillsammans når vi målet.«
MICHAELA FLETCHER (M), KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE

