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Tänk 
om 

Tänk om Österåker väljer 
en annan väg

När denna budget görs kan vi konstatera att kriget 
i Ukraina har ritat om kartan för den närmaste 
samhällsutvecklingen, med höga priser på el och 
fossila bränslen och hög inflation och höjda räntor. 
Samtidigt pågår ett ännu större hot mot människor 
och natur, den globala klimat- och miljökrisen.

För att möta dessa kriser är det dags att tänka om. 
Det är dags att fokusera på det som verkligen är 
viktigt för människans och jordens hälsa. 

En grön omställning med förnyelsebar energi 
är viktigare än någonsin. Det är också nödvändigt 
att satsa på ett robust samhälle anpassat för de 
klimatförändringar som oundvikligen kommer. 

Låt oss tillsammans bygga det hållbara samhälle vi 
tror på. Tänk om du som ung får gå i en bättre skola 
med fler vuxna på plats. Tänk om du som är mitt i 
livet enkelt och fossilfritt ka ta dig till jobbet, och på 
fritiden kan koppla av i ostörd natur. Tänk om du som 
är äldre får Sveriges bästa omsorg där personalen 
har trygga anställningar.

Tänk om Österåker leder den rättvisa 
klimatomställningen och blir en förebild bland 
svenska kommuner. Tänk om Österåker väljer en 
annan väg än den nuvarande, och blir en modern 
grön kommun. 

♻
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En budget för ett mer hållbart Österåker
I detta dokument presenterar Miljöpartiet de Gröna i Österåker sitt förslag till budget 2023 med 
plan 2024-2025. Vi prioriterar att utöka resurserna och ge nya uppdrag till utbildning, äldreom-
sorg och fritidsverksamheter samt för natur-, miljö- och klimatarbete. Där vi står i ett vägskäl 
mellan låg skatt till varje pris eller att kunna ge omsorg till dem som behöver det, en skola och 
framtid till våra barn, och ett aktivt miljö- och klimatarbete, så väljer Miljöpartiet det senare. 

För att säkerställa att vi ska kunna klara de utmaningar vi har i våra verksamheter till följd 
av ohållbara nedskärningar krävs en höjning av skattesatsen. I rådande läge föreslår vi 
samtidigt att vissa medel mobiliseras från resultatutjämningsreserven (RUR) för att mildra 
kostnadsökningar för medborgarna. Vi föreslår en skattehöjning med 50 öre som ger oss yt-
terligare 71 miljoner kronor att förstärka verksamheterna med. Med vår föreslagna ökning är vi 
fortfarande bland de 5 kommuner med lägst skattesats i landet. 

Miljöpartiet yrkar på att kommunfullmäktige beslutar att:

1. Fastställa nämndernas ramar i enlighet med Miljöpartiets förslag

2. Anta Miljöpartiets förslag till investeringar

3. Anta Miljöpartiets förslag till flerårsplan

4. Ge nämnder och styrelser uppdrag enligt Miljöpartiets förslag

5. Utdebitera en skattehöjning med 50 öre som därmed ger en skattesats på 17:40.

Vårt budgetförslag utgår från majoritetens förslag och preciserar för varje ämnesområde våra 
förslag till ytterligare uppdrag för förvaltningen, till ändrade investeringar och satsningar. 
Angivna belopp för satsningar är årligen från och med 2023 om inget annat anges.

Budgetförutsättningar
Förslaget är upprättat i enlighet med antagna direktiv och anvisningar för budget 2023, plan 
2024-2025 antaget av Österåkers kommunfullmäktige 2022-06-20.  

Klimat- och miljöfrågan i fokus
Klimat- och miljöhänsyn måste genomsyra kommunens arbete i grunden. Kommunen har be-
tydligt större möjlighet att aktivt jobba med klimatfrågan än vad som nu är fallet. Kommunen 
styr stadsplanering, byggande, trafikplanering, upphandling, och kan påverka energiförsörjnin-
gen. Det handlar bara om att vilja. 

För bättre styrning och planering vill Miljöpartiet att det ska tas fram en kommunal 
koldioxidbudget. 

Kommunen måste ta ett grepp om utvecklingen mot hållbarhet genom förbättrad  
organisation och kompetensutveckling.  
Därför föreslår vi att Kommunstyrelsens planarbetsutskott även ansvarar för beredning av 
miljö- och klimatfrågor.  
Vi utvecklar detta utskott till Kommunstyrelsens utskott för plan- och hållbarhetsfrågor. 

Vi behöver mer miljö/klimat- och hållbarhetskompetens i hela den kommunala förvaltningen. 
Det behövs förstärkning på den strategiska avdelningen, planavdelningen och på exploatering. 
Det är dags att en kommunekolog anställs. 

Vi ser ett behov av förstärkning på samhällsbyggnadsförvaltningen och därför ger vår budget 
möjlighet att anställa ytterligare tjänstemän när det gäller bygglov och strandskydd och 
miljö- och hälsoskydd.



5

Vi anser att olika satsningar på resande och transporter måste koordineras och vill därför 
att kommunen anställer en trafikstrateg med fokus på hållbart resande. För att inkludera 
medborgarna i större utsträckning och utveckla arbetet med beteendeförändring budgeterar 
vi ytterligare resurser för medborgardialog.Vi anser att en konsument- och energirådgivare 
behöver anställas i kommunen, detta har saknats i många år. Vi välkomnar en utveckling av 
kommunens servicecenter för att säkra tillgången till kommunens stödfunktioner.

Hållbar utbyggnad av kommunen
Utvecklingen av kommunen måste ske varsamt och med hållbarhet i fokus. Styrdokument 
måste tas fram så att en hållbar, hälsosam och klimatsmart bostadsutveckling blir verklighet.

Vad gäller befintliga fastigheter ser vi att det behövs stora, och lönsamma, investeringar i 
energieffektivisering. Det behövs även en snabb utbyggnad av solenergi, med solceller på 
kommunens alla fastigheter.

Kommunen kan ställa höga miljökrav vid all nybyggnation. Exploatörerna ska styras med skar-
pa miljökrav vid byggnation både av bostäder och andra typer av byggnader och anläggningar.

Likaväl som vi väljer att exploatera områden måste kommunen jobba för att aktivt skydda 
grönområden. Vi föreslår en kartläggning av tillgänglighet till kommunens grönområden och 
förslag på åtgärder.

Bebyggelseutvecklingen geografiskt i vår kommun måste ha fokus på att utvecklas västerut, 
mot Täby, och i anslutning till Roslagsbanan och Arninge resecentrum.
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Jordbruksmark är av nationellt intresse och får enligt Miljöbalken endast tas i anspråk om det 
behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. Såväl forskare som Jordbruksverket 
har under senare år varnat för en utveckling där allt mer jordbruksmark exploateras utan de 
avvägningar och beslutsunderlag som lagstiftningen kräver. Markanspråk från exploatörer får 
inte prioriteras före långsiktiga behov. Vi behöver fatta fler beslut med perspektiv som sträcker 
sig betydligt längre än en generations intressen och behov.

Vi vill se en variation av boendeformer i kommunen och möjlighet för människor med olika fy-
siska som ekonomiska förutsättningar att bo och leva här. Österåker har jämförelsevis relativt 
få hyresrätter och vi vill att Armada bygger fler hyresrätter med låga hyror. Miljöpartiet vill att 
det byggs ungdomslägenheter för att göra det lättare för unga att komma in på bostadsmark-
naden. Vi har också lagt en motion om att kommunen ska planera för att bygga studentlägen-
heter i Åkersberga och uppföra bostäder för delningsboende för unga vuxna. 

Grönstruktur och biologisk mångfald 
En viktig del av en varsam och hållbar utveckling av kommunen är att bevara och förstärka 
grönstruktur och biologisk mångfald. Tillgång till en rik natur ger möjlighet till avkoppling och 
friluftsliv i en vacker miljö och bidrar till välmående och turism.

Vi vill se en ny kartläggning av de gröna korridorerna inom kommunen samt en ny 
naturvärdesinventering. 

Miljöpartiet anser att den äldre skogen (naturskog) som finns i kommunen ska bevaras 
genom att det utreds vilka områden som skulle kunna bli naturreservat och vilka områden som 
kommunen skulle kunna köpa. Vi föreslår att kommunen inrättar en fond för inköp av skydds-
värd skog, för att säkerställa bevarandet av rekreationsområden för invånarna och en levande 
natur.

Det behövs tydliga skötselplaner för park- och grönområden med speciell hänsyn till biologisk 
mångfald. Specifikt behövs satsningar på underhåll av både Karsvreta träsk och Täljövikens 
strandäng.

Vi vill att kommunen tar fram en handlingsplan för arbete med ljusföroreningar och en översyn 
av kommunens belysning med målsättningen att minska ljusföroreningar. Vi avsätter även 
pengar till en upplysningskampanj gällande ljusföroreningar.
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Hållbara transporter
Transporterna står idag för en betydande klimatpåverkan.

Vi vill underlätta hållbart resande inom kommunen och till de närliggande kommunerna. Vi ger 
extra resurser för utveckling av cykelnätet. Utbyggnad och säkerhetsanpassning av cykelvägar 
ska göras med speciell hänsyn till skol- och pendlingsvägar. Det behövs gång- och cykelväg 
längs väg 276 mot Ljusterö samt till Domarudden, Garnsviksbadet och till Täby/Arninge. Vi vill 
se fler säkra cykelparkeringar i Åkersberga centrum och andra områden.

Vi vill accelerera arbetet med signalprioritering som är av stor betydelse för att öka framkom-
lighet för kollektivtrafik. Vi vill också se över trafikljus vid gång- och cykelbanor.

Dessutom vill vi uppmuntra samåkning, användning av bilpooler och utveckla infartsparke-
ringar nära Åkersberga station och andra platser längs Roslagsbanan för att skapa smidiga 
möjligheter för fler att resa klimatsmartare.

Vi anser även att ett tankställe för biogas, fler laddstolpar och snabbladdare snarast måste 
finnas på plats i kommunen.

Klimatanpassning
Den klimatanpassningsplan som är framtagen måste fungera som ett dokument att ta på 
allvar. Därför skall nu de första åtgärderna läggas i en skarp åtgärdsplan för klimatanpassning. 
Vi vill särskilt se en analys av hur värmeböljor påverkar äldreboenden och hur effekterna kan 
mildras.

Klimatförändringarna kommer inte minst påverka boende i skärgården. MP satsar på en 
utredning av klimateffekternas påverkan på enskilda brunnar, både vad gäller översvämning 
och vattenbrist. Vi vill också se en informationskampanj om dricksvattenanalyser och att 
kommunen anställer en VA-rådgivare för att underlätta nödvändiga åtgärder inom vatten och 
avlopp.

Barnperspektiv och utbildning 
Barn och ungdomar är vår framtid och måste få både utbildning och framtidstro. 

Kommunens arbete med att minska barngrupperna i förskolan och låta barnskötare utbilda 
sig till förskollärare måste målmedvetet fortsätta. Det gynnar barnens emotionella utveckling 
och förebygger psykisk ohälsa. 

Många av kommunens skolor är gamla och har ett eftersatt underhåll. Vårt budgetförslag 
innehåller en stor ökning för det inre underhållet av skollokaler.

En viktig del i barnens och elevernas dag är maten. Vi vill att förvaltningen får i uppdrag att 
säkerställa alla barns rätt till vällagad, varierad och näringsrik kost, med ökad andel ekolo-
giskt, närproducerat och vegetariskt inslag. 

Österåker behöver etablera en Naturskola som en utomhuspedagogisk resurs för kommun-
ens skolor. Särskilt anställd personal kan där ge elever möjlighet att befästa och utveckla 
kunskapen från skolan, samt erbjuda fortbildning för lärare i ämnen där det händer mycket på 
forskningsfronten.
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Rik kultur och fritid 
Miljöpartiet vill att kommunens invånare har tillgång till ett rikt kulturutbud. Vi vill se en utred-
ning för ett kulturhus för alla åldersgrupper i Österåker.

Österåkers kommun har en fantastisk mångfald av musikskolor som berikar vårt kulturliv, 
stöttar våra barns utveckling och bidrar till kommunens attraktivitet. Vi vill minska avgifterna 
för musikskolan.

För att öka kommunens attraktivitet och möjlighet till ett flertal idrottsaktiviteter utomhus vill 
vi utreda lokalisering av ett utomhusbad, där även andra idrotter ingår, t ex beachvolleyball. Vi 
anser också att Österåker behöver en ny simhall. 

För att utveckla Österåker till Stockholms mountainbike (MTB)-centrum, vill vi bygga ut 
Hackstas MTB-spår med ytterligare en bana och starta utredningar kring ett MTB-spår i 
Domarudden och en downhillbana vid Hackstabacken. För att värna det spontana friluftslivet 
vill miljöpartiet inrätta fler naturreservat. Miljöpartiet föreslår därför att flera områden utreds 
för naturreservat. 

Vidare föreslår miljöpartiet att tätortsnära grönområden görs mer tillgängliga genom att 
exempelvis göra stigar, spänger (ramper av trä), rastplatser mm. Miljöpartiet anser det viktigt 
att fritidsutbudet blir mer anpassat för personer med funktionsnedsättning.  
 

Vård, omsorg och trygghet 
För att uppnå en ökad kvalitet inom verksamheterna anser vi att pengen behöver höjas Det 
ger utförare bättre förutsättningar att ge äldre och andra med omsorgsbehov det de behöver. 
Miljöpartiet vill se en förbättring av maten på våra särskilda boenden för äldre. Den ska vara 
vällagad, smakrik, varierad och näringsriktig. Dessutom ska det vara ett krav att öka andelen 
mat som är ekologisk och närproducerad.

En hög personalomsättning och hög arbetsbelastning ger kostnader för 
introduktioner, sjukfrånvaro och kvalitetsbrister. Därför avsätter vi 
resurser för nya medarbetare inom socialtjänsten, samt pengar för 
kompetensutveckling, särskilt inom myndighetsutövning som rör barn 
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och ungdomar. Genom att erbjuda stöd till familjer och hjälpa föräldrar i sin föräldraroll skapar 
vi bättre förutsättningar för barn och unga att utvecklas. 

Ungdomar som hamnat snett behöver fångas upp på ett tidigt stadium. Vi vill se ett tätt sa-
marbete mellan socialtjänst, skola och polis. Även 
fältgruppens och nattvandrarnas arbete är viktiga 
verktyg för att nå ut till unga i riskzonen. Miljöpar-
tiet vill se en satsning för fältassistenter, för att 
dessa ska kunna utföra ett ännu bättre arbete.

Alla ska känna sig trygga i sin egen hemmiljö. Vi 
vill se fortsatta satsningar på kompetensutveck-
ling inom socialförvaltningen, där utbildning om 
våld i nära relationer säkerställs för alla profes-
sioner, såväl inom socialtjänst som för äldreom-
sorg och LSS. Vi vill även se ökade satsningar på 
verksamheter som stöder den som möter våld i 
hemmet. Vi vill att Kvinnojouren får tilläggsbidrag 
även detta år.

Näringsliv och arbetsmarknad
Fler arbetstillfällen kan skapas inom den gröna 
omställningen med ny teknik och innovation. Vi 
föreslår att ett klimatpris inrättas, vilket delas ut 
till företag inom kommunen som arbetat aktivt 
och innovativt med klimatfrågor, och därmed 
bidrar till att minska sina eller andras klimat-
påverkande utsläpp, bidrar till klimatanpassning, 
och bidrar till fler arbetstillfällen inom kommunen 
genom att utveckla grön teknik.

Eftersom nyanlända kvinnor oftast har svårare 
att komma in på arbetsmarknaden bör speciellt 
fokus läggas på denna grupp. Vi behöver även 
se över SFI-utbildningen så att den håller den 
kvalitet den ska, då språket är en av de viktigaste 
förutsättningarna för integration. Därför satsar vi 
på att öka kvaliteten på SFI.

Vi vill uppmuntra och stödja ideella verksamheter i kommunen som främjar integration. Därför 
avsätter Miljöpartiet resurser till en integrationsfond där det finns möjlighet att söka bidrag för 
olika projekt och insatser för att bidra till en ökad integration i samhället.

Att öka löner och förbättra arbetsvillkor inom kvinnodominerade yrken är ett viktigt led i 
arbetet för ökad jämställdhet. Exempel på sådana yrken är hemtjänst, äldrevård, skola och 
förskola. Vi satsar extra på dessa områden, till gagn för både anställda och brukare. 

Den lokala matproduktionen behöver stödjas, genom att kommunen mer aktivt ska stödja ini-
tiativ som tex REKO-ringen där lokala matproducenter säljer sina varor direkt till konsumenter. 
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Demokrati
Vi vill öka transparensen i den politiska verksamheten, för att ge medborgarna bättre insyn i 
politikens arbete. Miljöpartiet har under många år drivit på för att förbättra demokratin och 
medborgarinflytandet i vår kommun och det finns fortfarande väldigt mycket att förbättra. 

För en kommun med höga ambitioner när det gäller transparens och öppenhet måste även den 
politiska organisationen leva upp till dessa förväntningar. Politikens arbetsformer och  
funktioner är en självklar del av den offentliga organisationen. 

Mot bakgrund av de interna förberedande utskotten för den politiska majoriteten, där 
tjänstemän från kommunens förvaltningar medverkar, vill vi se att den samlade opposi-
tionen tillåts att ha liknande förberedande organ under kommunstyrelsen med liknande 
förutsättningar. 

MP vill därför tillföra medel för samlad oppositionsberedning, med möjlighet att kalla  
tjänstemän och som omfattas av samma reglementen.
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Satsningar fördelat på verksamhetsområde
Alla belopp redovisas i tusen kronor (tkr). 

Kommunfullmäktige och valnämnden
Brutto Intäkter Netto

-9 650 0 -9 650

varav Miljöpartiets tilläggsförslag -550

Hållbarhetsutbildning för KF-ledamöter -200

Demokratiutskott -300

EU-valet 2024 -50

Vi ger dessutom förvaltningen i uppdrag att: 

På ett överskådligt sätt redovisa alla motioner och medborgarförslag och deras status på  
kommunens hemsida

Överförmyndarnämnden
Brutto Intäkter Netto

-5 080 0 -5 080

varav Miljöpartiets tilläggsförslag 0
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Kommunstyrelsen (exkl TU)
Brutto Intäkter Netto

-212 070 98 100 -113 970

varav Miljöpartiets tilläggsförslag -7 500

Integrationsfond -5 000

Kommunekolog -600

Konsekvensanalys av översvämningar -500

Utveckla kommunal klimatbudget -300

Uppföljning av klimatanpassningsstrategi -300

Konsumentvägledare -300

Vatten/avlopps-rådgivare -300

Införande av oppositionsberedning -200

Vi ger dessutom förvaltningen i uppdrag att:

Arbeta fram en strategi för att bygga flerbostadshus i trä

Tillsammans med andra aktörer ska arbeta för att vi får ett tankställe för biogas i kommunen

Tillsammans med Armada och eventuellt andra aktörer ta fram förslag på hur vi får fram 
ungdomsbostäder och billigare hyresrätter till Österåkers kommun

Ta fram skarpare miljökrav vid nybyggnation

Se över förutsättningarna för fler laddstolpar och snabbladdare för elbilar

Utreda hur kommunen kan fondera/låna upp medel för klimatanpassningsåtgärder, 
exempelvis genom Kommuninvests gröna fonder/lån. 

Arbeta fram en kommunal koldioxidbudget

Ta fram en kommunal handlingsplan för vindkraft   

Framtagande av en plan för hur alla fordon i kommunal regi görs fossilfria 

Utreda naturområden för omvandling till naturreservat

Utreda förutsättningen för kommunen att köpa upp värdefull mark

Ta fram en handlingsplan för arbete med invasiva arter

Ta fram en handlingsplan för arbete med ljusföroreningar

Kartlägga de gröna korridorerna och inventering av naturtyper, biologisk mångfald och 
skyddsvärda områden
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Vård- och omsorgsnämnden
Brutto Intäkter Netto

-799 520 80 700 -718 820

varav Miljöpartiets tilläggsförslag -25 800

Generell satsning Hemtjänst -8 000

Generell satsning på LSS -8 000

Satsning på framförallt särskilt boende -7 000

Förstärkning psykiatri vuxna -1 500

Högre kvalitet på mat på äldreboenden -1 000

Utredning av effekter av värmeböljor och åtgärder för äldreboenden -300
 
Vi ger dessutom förvaltningen i uppdrag att:

Ta fram ett förslag på hur den kommunala hemtjänsten kan startas upp 

Utreda möjligheten att den privata delen av hemtjänsten gå över till LOU istället för LOV 

Se över upphandlingar inom VON’s verksamhetsområde 

Genomföra åtgärder för att höja andelen utbildad personal  

Säkerställa bättre mat i verksamheterna  

Arbeta för att vara bättre förberedd inför kommande pandemier 

Ta fram en ersättningsmodell daglig verksamhet psykiatri vuxna
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Tekniskt utskott
Brutto Intäkter Netto

-148 220 8 200 -140 020

varav Miljöpartiets tilläggsförslag -9 500

Saltsopning för framkomlighet cyklister -2 000

Infartsparkeringar (utredning, projektering) -1 000

Omställning av gatubelysning till ej ljusföroreningar -1 000

Mobilitetsstrateg -600

Kartläggning och konsekvensanalys av brist i allmänt och enskilt dricksvatten -500

Utreda skyddsvärda tätortsnära naturområden för naturreservat -500

Utreda skyddsvärda områden för bildande av marina reservat -500

Underhåll av naturområdet Karsvreta träsk -500

Utreda möjligheter till klimat- och miljöåtgärder genom våtmark -500

Underhåll av Täljövikens strandäng -400

Medborgardialog hållbar mobilitet -300

Signalprioritering till förmån för cyklister och kollektivtrafik -300

Åtgärder för minskning av mikroplast från konstgräsplaner (utredning) -300

Underhåll befintliga MTB spår -300

Kartering av befintliga skogsvägar -300

Upplysningskampanj ljusföroreningar -300

Stöd för lokal matproduktion (typ REKO-ringen) -200

Vi ger dessutom förvaltningen i uppdrag att:

Utreda möjligheter för infartsparkering nära Åkersberga station samt andra stationer för Ro-
slagsbanan, i befintliga parkeringshus, samt norr om Åkersberga med pendlingsbuss till Åkers-
berga station. Utreda möjligheter för att utveckla infartsparkering genom länstransportplanen.  

Utreda möjlighet till att se parkeringsbeläggning i realtid via en app. 

Utreda metoder för att motivera till ökad andel cyklande till och från jobbet för alla kommun-
ens medborgare med fokus på kommunens personal 

Utreda hur kommunen tillsammans med Trafikverket kan utveckla bussfiler längs huvud-
stråken inom kommunen 

Genomföra en inventering för att se hur vi kan tillgängliggöra våra naturområde och utfly-
ktsmål för fler som t.ex. äldre eller funktionsnedsatta 

Kartera alla befintliga större gång- och cykelvägar i Österåkers kommuns skogar och ladda 
upp till Openstreetmap varifrån Google Maps, Eniro m fl hämtar data. Genom detta ökas na-
turens tillgänglighet för Österåkersbor 

Utreda hur stationsområdet i Åkersberga centrum kan bli en attraktiv plats med en levande 
gatubild som upplevs säker och trygg så att unga och äldre trivs, hur påverkan av biltrafiken 
kan minskas och hur lokal handel kan lockas att etablera sig 

Utreda utveckling av ett cykel- och skateboard-teknikområde i Hacksta med pumptrack och 
hopplinjer på liknande nivå som finns på Lidingö och Djurgården 

Utreda utveckling av ett MTB-spår i Domarudden. För att säkerställa underhåll av befintliga 
spår ökar vi driftbudgeten. Utreda utveckling av en downhillbana vid Hackstabacken
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Kultur- och fritidsnämnden
Brutto Intäkter Netto

-139 530 10 400 -129 130

varav Miljöpartiets tilläggsförslag -5 300

Satsning på fältassistenter (3 personer) -1 800

Möjlighet för föreningar att söka bidrag för arbete med 
integration

-700

Minskade taxor musikskola -700

Införa en fritidsbank -700

Utreda ett ungdomens hus/kulturhus -300

Satsning på utökad sommarklubb -300

Bibliotek utvecklingsprojekt -300

Utreda ett friluftsbad -200

Utreda en ny simhall -200

Utreda en downhillbana på Hackstabacken -100

Vi ger dessutom förvaltningen i uppdrag att:

Upprätta en långsiktig, strategisk handlingsplan för arbetet i stort inom Kultur- och Frit-
idsnämnden 

Utreda hur vi kan utveckla Röllingby/Hacksta området för mountainbike/skate/parkour 

Utreda och komma med förslag på hur fler ungdomar kan bli intresserade av ett aktivt frilufts-
liv 

Kommunen gör en kartläggning av hur spontanidrotten ser ut idag och hur den kan utvecklas 

Utreda och komma med förslag på hur kommunen kan lösa frågan om en ny simhall 

Utreda och rapportera om hur en kommunal Komtek verksamhet skulle kunna se ut  

Se över anpassningar och tillgänglighet inom nämndens verksamhetsområde och ge förslag 
på åtgärder 

Se över hur vi ytterligare kan utveckla och förstärka arbetet med fritidsfältare och nattvandrare 
samt samarbetet mellan dessa insatser 

Utreda möjligheten att anlägga ett friluftsbad i anslutning till den nya simhallen 

Utveckla föreningsbidraget för mer likvärdighet och jämställdhet 
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Utbildningsnämnden
Brutto Intäkter Netto

-1 524 750 96 200 -1 428 550

varav Miljöpartiets tilläggsförslag -71 250

Höjning skolpeng förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritids och 
grundskola

-25 000

Tilläggsbelopp för särskilt stöd -8 000

Höjning av SALSA ersättning/Kompensatoriska medel -8 000

Utökning av antalet platser på Österåkers gymnasium -4 250

Anpassningar för barn med särskilda behov -3 000

Ökad andel förskollärare -3 000

Ökad andel legitimerade lärare grundskolan -3 000

Ökad andel utbildade fritidspedagoger -3 000

Minskade barngrupper fritidshem -3 500

Minskade barngrupper förskolan -3 000

Öka det inre underhållet av skollokaler -2 500

Naturskola (personal och utrustning) -2 000

Utvecklingsmedel skolbibliotek -1 000

Naturpedagogiska skolgårdar som inbjuder till rörelse -1 000

Trygga och socialt utvecklande skolgårdar -1 000

Vi ger dessutom förvaltningen i uppdrag att:

Utreda hur den centrala elevhälsan fungerar idag och föreslå förslag på utveckling. 

Inventera kommunens skolbibliotek gällande kvalitet och utbud. 

Utreda behov och komma med förslag på en ny kommunal grundskola  

Starta upp en kommunal resursskola    

Utreda anslagsfinansiering av resursskolor    

Fortsätta utreda hur vi kan få resterande delar av Hackstaområdet (fd Hackstaskolan) till ett 
utbildningscampus    

Utvärdera den centrala elevhälsan    

Utreda och planera för en ny kommunal grundskola i de västra delarna av kommunen    

Finansiera ett trygghetsbidrag för skolan   

Ökade anslag för läromedel  

Utveckla och inled ett mentorskapsprogram för lärarkåren    

Slå samman Bergsättraskolan och Tråsättraskolan till en skolenhet    

Inventera utbudet av förskolor  

Arbeta fram förslag på nya lokaler för vuxenutbildningen 

Se över utbudet inom vuxenutbildning 

Utreda hur SFI-utbildningen fungerar och rapportera tillbaka till nämnden under 2023
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Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden
Brutto Intäkter Netto

-32 310 0 -32 310

varav Miljöpartiets tilläggsförslag -1 100

Förstärkning KAA (kommunens aktivitetsansvar) -1 000

Klimatpris till företag -100

Socialnämnden
Brutto Intäkter Netto

-137 430 27 500 -109 930

varav Miljöpartiets tilläggsförslag -2 700

Tre nya tjänster till socialförvaltningen -1 800

Förstärkt familjemottagning -500

Kompetensutveckling socialförvaltningen -300

Ökat stöd till Kvinnojouren -100

Vi ger dessutom förvaltningen i uppdrag att: 

Utvärdera effekten och resultatet av projektet med samverkansmodellen gällande problema-
tisk skolfrånvaro 

Utreda hur väl integrationen fungerar i kommunen och identifiera barriärer 

Utreda förutsättningar för utökad etableringstid 

Göra en översyn av boenden och boendestöd för nyanlända med målsättning att minska sl-
itage och skuldsättning

Byggnadsnämnden
Brutto Intäkter Netto

-23 390 14 200 -9 190
varav Miljöpartiets tilläggsförslag -1 500
Inspektörer/handläggare 2 st -1200
Utbildning -300

Vi ger dessutom förvaltningen i uppdrag att:

Ta fram en ny taxeringsmodell med en lägre avgift för mindre projekt, och högre avgift för 
större byggnation och exploatering
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Brutto Intäkter Netto

-17 340 6 000 -11 340

varav Miljöpartiets tilläggsförslag -2 000

Inspektörer/handläggare 2 st -1200

Utreda klimatpåverkan på enskilt dricksvatten -300
Utbildning -300
Informationskampanj för enskilda brunnsägare -200

Investeringar
Brutto Intäkter Netto

-173 750 6 000 -167 750

varav Miljöpartiets tilläggsförslag -61 750

Tekniskt utskott

Energieffektivisering av byggnader -20 000

Utökad budget för utveckling av cykelvägar och 
-parkeringar

-15 000

Solceller på kommunala byggnader -10 000

Fond för inköp av skyddsvärd skog för mångfald och 
rekreation

-5 000

Snabbladdare och laddstolpar -5 000

Bygga en skate- och parkourbana -3 000

Tillgänglighetsanpassningar i skogen -1 000

2 nya hundrastgårdar -400

Cykel downhill bana Hackstabacken (projektering) -300

Bygga ut MTB spår Hacksta och utreda nytt spår i 
Domarudden (projektering)

-250

Cykel & skate teknikområde Hacksta (projektering) -200

Kommunstyrelsen

Utöka klimatsmarta grönområden i tätorten -1000

Ny fritidsgård (projekt) -300

Delningsboende utredning -300
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Nämndernas ramar
MP satsning Brutto Intäkter Netto

Kommunfullmäktige och valnämnden -550 -9 650 0 -9 650
Överförmyndarnämnden 0 -5 080 0 -5 080
Kommunstyrelsen (exkl TU) -7 500 -212 070 98 100 -113 970
Tekniskt utskott -9 500 -148 220 8 200 -140 020
Kultur- och fritidsnämnden -5 300 -139 530 10 400 -129 130
Utbildningsnämnden -71 250 -1 524 750 96 200 -1 428 550
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden -1 100 -32 310 0 -32 310
Vård- och omsorgsnämnden -25 800 -799 520 80 700 -718 820
Socialnämnden -2 700 -137 430 27 500 -109 930
Byggnadsnämnden -1 500 -23 390 14 200 -9 190
Miljö- och hälsoskyddsnämnden -2 000 -17 340 6 000 -11 340
Summa -127 200 -3 049 290 341 300 -2 707 990

Kostnads- och intäktsbudget
INTÄKTER/UTJÄMNING 2023 2024 2025
Skatteintäkter 2 443 390 2 593 760 2 722 100
Utjämningssystem 235 500 209 000 188 000
Fastighetsavgift 118 000 118 000 118 000
Statsbidrag, Maxtaxan 11 000 11 000 11 000
Verks.avg 341 300 348 000 355 000
Finansiella intäkter 12 900 13 000 13 000
Kapitalkostnader 54 300 55 800 57 300
Exploateringsintäkter 5 000 5 000 5 000
Medel från RUR 25 000 25 000 0
Summa 3 246 390 3 378 560 3 469 400

KOSTNADER

Fördelade kostnader -3 049 290 -3 123 260 -3 240 100
Finansiella kostnader -53 000 -52 000 -36 000
Avskrivningar -41 300 -45 300 -49 300
Reglering, pension -86 000 -86 000 -70 000
Oförutsett -10 000 -14 000 -15 000
Lokaler, inkl multihallen 0 0 0
Summa -3 239 590 -3 320 560 -3 410 400
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