
Budgetförord  

Det är med stolthet som jag lägger fram budget 2023 med plan för 2024-25 för antagande. Det är 
en budget som innehåller såväl nödvändiga resursförstärkningar som bibehållen skatt, vilket gör 
att österåkersbornas frihet fortsatt är hög.  

Vi har ett ansträngt omvärldsläge med kriget i Ukraina, hög inflation, stigande räntor, höga 

energipriser och ökad arbetslöshet. Av den anledningen är det av största vikt att en budget 

upprättas med mått och sans. Som alltid prioriteras kommunens kärnområden – skola, omsorg 

och vård – samtidigt som arbetslinjen och den personliga friheten värnas med en låg skattesats.  

Totalt tillförs verksamheterna drygt 147 miljoner kronor mer i årets budget, varav 

utbildningsnämndens verksamheter får drygt 80 miljoner mer. Skolpengen höjs med 5,4% för 

grundskola och förskoleklass samt 3,5% för förskolan. Kommunalskatten, som idag är den lägsta 

i landet, lämnas oförändrad på 16:90:- per intjänad hundralapp.   

En genomgripande organisatorisk förändring genomförs i syfte att få en effektivare förvaltning 

och ännu bättre kunna tillvarata medborgarnas intressen. Omställningen går under arbetsnamnet 

Österåker 2.0 och innebär att beställar-/utförarorganisationen görs om till en linjeorganisation. 

Bland annat ersätts det nuvarande produktionsutskottet med en ny utbildningsnämnd.   

De tidigare sju inriktningsmålen ersätts med fyra övergripande mål för verksamheten: 

1) Österåkers verksamheter präglas av hög kvalitet 

2) Österåker har en robust och effektiv ekonomi 

3) Österåker är en trygg kommun för de som vistas, verkar och bor här 

4) Österåkers utveckling sker med fokus på en hållbar framtid 

Några av de särskilda uppdragen som ges i budgeten är: 

 Kommunstyrelsen får i uppdrag att intensifiera arbetet med fokus på den civila 

beredskapen med hänvisning till det säkerhetspolitiska läget. 

 Kommunstyrelsen i samverkan med Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda 

och ta fram ett förslag gällande Domaruddens framtida utveckling. 

 Kommunstyrelsen får i samverkan med Utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram ett 

förslag på hur kommunen kan tillskapa fler platser i anpassad grundskola (tidigare 

särskola) i kommunen.  

 Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheterna till ett allmänt utomhusbad i 

Täljö/Svinninge 

 

Trots svikande konjunktur hyser jag ändå optimism inför framtiden för vår kommun. Denna 
budget innehåller nödvändiga resursförstärkningar för fortsatt kvalitetsutveckling. Med varm 
hand överlämnar jag denna budget till Kommunfullmäktige för antagande. 
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