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Österåker 2.0 

Majoritetsöverenskommelse 

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har beslutat att ta ett 

gemensamt ansvar för den politiska ledningen av Österåkers kommun under 

mandatperioden.  

Vi kommer under mandatperioden i samverkan – gentemot varandra solidariskt - styra 

kommunen utifrån de mandat som kommuninvånarna givit oss. Vi vill fortsätta slå vakt om och 

fortsätta utveckla den individuella friheten, där mer makt ligger hos invånarna och mindre hos 

politikerna. Österåker ska vara en kommun som erbjuder den enskilde invånaren frihet, 

självbestämmande, livskvalitet och trygghet. Varje människa är unik med olika förutsättningar 

och behov. Dessa skall tas tillvara och tillgodoses.  

Österåkers kommun ska ha ambitiösa mål för arbetet med hållbar utveckling. I hållbarhetsarbetet 

ingår ekonomisk, social samt ekologisk hållbarhet.  

Österåker ska vara en kommun med hög grad av valfrihet. Olika former av frivillig verksamhet 

hos enskilda och organisationer ska tas tillvara. Vi ska arbeta för och vara positiva till att fler 

alternativa aktörer etablerar sig i kommunen. Offentligt finansierad verksamhet ska utformas så 

att alternativa aktörer och kommunala verksamheter även fortsättningsvis finansieras på likvärdigt 

sätt.  Beslut som rör val av barnomsorg, skola och omsorg om äldre och funktionshindrade ska 

utgå från dem som närmast berörs av dessa tjänster.  

En god ekonomisk hushållning och en stark ekonomi är grundstenen på vilken all offentlig 

verksamhet vilar. Välfärdens kärnområden såsom skolan, vården och omsorgen är prioriterade. 

Verksamheten och de särskilda resursförstärkningar som görs ska följas upp noggrant för att se 

att de fått avsedd effekt.  

Ett välkomnande och konkurrenskraftigt företagsklimat utgör kommunens ryggrad. Österåker 

ska vara en innovativ kommun med fokus på företagande, digitalisering, låg arbetslöshet, lokala 

jobb och god integration. Vi är positiva till ett starkt näringsliv och därför ska kommunen ge 

bästa möjliga service till de som driver eller vill starta företag. Nödvändiga mått och steg ska tas 

för att Österåker ska etablera sig bland landets 20 främsta företagskommuner.  

Vi ser potential i utveckling av olika näringar i hela kommunen och kommer därför verka för att 

höja nivån av grundservice på landsbygd och i skärgård och förstärka samverkan mellan lokala 

aktörer och kommunen, samt Österåkers samverkan med andra skärgårdskommuner. 

Österåker ska upplevas som en trygg kommun och det förebyggande arbetet ska fortgå. 

Samarbetet mellan kommun, polis, civilsamhället, näringslivet, skola och föräldrar ska fortsätta 

och utvecklas. Vi ska verka för en mer synlig och tillgänglig polis. Ordningsvakter och väktare ska 

fortsatt upphandlas för att komplettera polisens verksamhet. Vi vill ha mer kameraövervakning 

på strategiska platser för både brottsprevention och förbättrade uppklarningsmöjligheter.   
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Övergripande mål 

Att erbjuda en kommunal verksamhet med hög kvalitet, trygghet och hållbarhet är ett av 

kommunens viktigaste uppdrag i Österåker 2.0. Under mandatperioden kommer fyra 

inriktningsmål gälla.  

 

Mål 1: Österåkers verksamheter präglas av hög kvalitet 

Kommunens verksamheter ska präglas av hög kvalitet. Verksamheterna strävar efter att ständigt 

utvecklas för att möta invånarnas, brukarnas, företagarnas och besökarnas förväntningar och 

behov. Strategin för verksamhetsutveckling lägger grunden för arbetet med delaktighet, 

kundfokuserat arbetssätt och ständiga förbättringar i hela organisationen. Kommunens 

kärnverksamheter, skola, vård och omsorg, är särskilt i fokus under målet.  

Mål 2: Österåker har en robust och effektiv ekonomi 

En god ekonomi är en förutsättning för att kunna bedriva en bra och kvalitativ verksamhet. 

Under målet är därför fokus för organisationen är att använda de gemensamma resurserna på ett 

klokt och effektivt sätt som säkrar både kvaliteten i den befintliga verksamheten och driver den utveckling 

som behövs för att kunna säkra den framtida kvaliteten. Den ekonomiska planeringen är långsiktig 

och bidrar till en fortsatt robusthet i kommunens ekonomi, vilket ger förutsättningar för att 

kunna möta t.ex. oförutsedda konjunktursvängningar eller demografiska förändringar.  

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

Invånare, besökare, medarbetare, företagare och brukare ska känna sig trygga i Österåker. Arbetet 

under målet strävar mot ett tryggare Österåker och arbetet präglas av trygghetsskapande åtgärder och 

långsiktiga, främjande insatser som syftar till att skapa en trygghet genom hela livet. 

Trygghetsfrågorna spänner över både kommunens verksamheter och över det offentliga rummet.  

Mål 4: Österåkers utveckling sker med fokus på en hållbar framtid 

Österåker är en kommun som växer och tillväxten ska ske på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. 

Österåker ska ha ett offensivt och innovativt förhållningssätt till hållbarhet. Under målet ryms 

både ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet och program för dessa tre områden lägger grunden för 

arbetet.  
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Ständig förbättring 

Österåkers kommun förflyttning mot Österåker 2.0 innebär att vi behöver säkerställa en proaktiv 

och förändringsberedd organisation som kan möta aktuella och framtida utmaningar. Vi måste 

därför hitta nya sätt att arbeta och att fortsatt utveckla verksamheten i syfte att effektivisera 

användningen av kommunens resurser. Det kommer krävas olika typer av resursoptimering. För 

att verksamhetsutveckling ska ge goda effekter, både på kort och på lång sikt, behövs en 

gemensam strategi som kan ge nämnderna och förvaltningarna vägledning i hur olika 

utvecklingsinsatser ska prioriteras och drivas.  

Verksamheten i Österåkers kommun ska präglas av:  

 Fokus på kvalitets- och verksamhetsutveckling  

 Medveten balans mellan förvaltning och utveckling av verksamhet 

 Fokus på invånare, service och bemötande  

 Hög grad av delaktighet och medskapande från medarbetare, invånare, företagare, externa 

aktörer och andra intressenter 

 Hög grad av samverkan över organisationsgränser för att skapa största möjliga värde, möta 

behov och förväntningar  

 Processfokuserat arbete  

 Fokus på fakta  

 Ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet  

 Resurseffektivt förhållningssätt 

För att nå god kvalitet och lyckas med förbättring och verksamhetsutveckling krävs också 

motiverade medarbetare som känner sig uppskattade och respekterade. 

Det är därför av stor vikt att ge alla medarbetare möjlighet till inflytande, delaktighet samt 

professionell och personlig utveckling.  

Därför ska kommunen: 

  Systematiskt och långsiktigt arbeta med ledarutveckling i syfte att utveckla en kultur och ett 

ledarskap som skapar goda förutsättningar för verksamhetsutveckling.  

 Systematiskt och aktivt främja ett medarbetarskap som kännetecknas av engagemang för 

kommunens framtid och aktivt deltagande i förbättrings- och verksamhetsutvecklingsarbete.  

 Systematiskt arbeta för att attrahera, utveckla och behålla kompetens som möter både aktuellt 

och framtida kompetensbehov. 
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Ekonomi och skatt 

Goda finanser är en förutsättning för att kunna bedriva en effektiv och bra verksamhet till gagn 

för kommuninvånarna. Det är också en förutsättning för att kunna utveckla kvaliteten.  

Sex finansiella mål ska gälla: 

1) Budget ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna enligt kommunallagen  

2) Nettokostnadsandelen ska högst motsvara 99 procent av skatt och bidrag som utgiftstak  

3) Kommunens utdebitering hålls så låg som möjligt  

4) Kostnadsutveckling per invånare ska inte överstiga 3 procent i snitt under mandatperioden  

5) Högst 50 procent av pensionskostnader inklusive löneskatt avseende före 1998 som betalas ut 
årligen, kan finansieras av tidigare reserverade medel i eget kapital  

6) Minst 50 procent av investeringsvolym som överstiger årets avskrivningar (avskrivningar 
exklusive exploatering) ska finansieras med årets resultat  

 
Kommunalskatten är den största enskilda utgiften för låg- och medelinkomsttagare. Det är därför 

viktigt att denna kan hållas så låg som möjligt och sänkas om det finns utrymme. Medel ska dock 

avsättas för de prioriterade kärnverksamheterna och för att klara de uppställda kvalitetsmålen.  

Samtidigt måste automatiska kostnadsökningar begränsas genom fortsatt utveckling och 

effektivisering av arbetsformer och organisation samt genom samutnyttjande av resurser av olika 

slag med andra kommuner i vår närhet. Samverkan inom flera områden prövas för att därigenom 

öka kvaliteten på tjänster till invånarna, samtidigt som kostnaderna minskar. 

Alla resursförstärkningar som görs i verksamheterna måste noggrant följas upp så att avsedd 

effekt uppnås. Varje skattekrona ska alltid användas så effektivt som möjligt. 
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Skola 
 
Österåker ska vara en attraktiv skolkommun. Österåker ska erbjuda en hög kvalitet i förskola och 

skola, där barn och elever utmanas, utvecklas och lär utifrån sina förutsättningar och når 

kunskapsmålen. Österåkers kolutbud ska präglas av mångfald och det fria skolvalet ska bibehållas 

och värnas. 

Förskolan och skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt 

lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna 

utvecklas så långt som möjligt enligt de olika mål som finns för skolan. Allt arbete med 

skolutveckling handlar ytterst om att alla barn och elever ska få goda möjligheter till utveckling 

och lärande i en miljö som ger trygghet samt vilja och lust att lära. Vårt mål är att alla elever som 

går ut grundskolan ska uppnå minst nivån godkänd i alla ämnen. Tillsammans med skolledare, 

lärare och vårdnadshavare ska vi regelbundet analysera vilken utveckling som behöver 

genomföras för att nå dessa mål.  

Ordning och reda är en förutsättning för en bra och lärande arbetsmiljö och det ska självklart 

vara nolltolerans mot all form av mobbning. Vi ska bedriva en flexibel skolverksamhet som både 

lyfter de som har det svårt att nå kunskapsmålen, men också ger möjligheter till att stimulera de 

som har lätt att nå dem. 

Utbildningen på gymnasienivå ska hålla hög kvalitet och ge en stabil grund för vidare studier eller 

andra livsval för den enskilde. Gymnasieutbildningarna i Österåker ska fortsatt stå sig väl i 

jämförelse med länet och riket i övrigt.  

Tidiga insatser är viktigt för att alla barn - oavsett bakgrund - ska få samma plattform, varför vi är 

positiva till riktade insatser i de lägre åldrarna.  

Barn i behov av särskilt stöd ska ges de resurser och de undervisningsformer som behövs. 

Specialpedagoger behövs för att säkerställa att barn med behov av särskilt stöd får en fungerande 

skolgång. Barns psykiska hälsa och behov kartläggs bäst i skolans tidiga årskurser. En stark 

elevhälsa möjliggör att förebyggande åtgärder snabbt kan sättas in. 

Skolpengen ska ligga på en konkurrenskraftig nivå och redovisas på ett sådant sätt att jämförelser 

med andra kommuner är möjligt. Skolverksamheten måste kontinuerligt utvärderas och utvecklas.  

Fritidsverksamheten ska ha en hög grad av pedagogiskt innehåll och hålla god kvalitet.  

Genomgången utbildning i neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kommer att vara 

meriterande vid anställning och lönesättning för lärare.  

Andelen behöriga lärare i kommunen ska fortsatt öka. Vi vill erbjuda kompetenshöjning för lärare 

för utökad behörighet i fler ämnen. 

Maten som serveras inom skolan ska vara näringsriktig och av god kvalitet. Tillagningskök ska, 

där det är praktiskt möjligt, finnas ute på skolorna. Möjligheten till sunda, närproducerade och 

ekologiska råvaror för skolans matproduktion beaktas i upphandlingsarbetet. 
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Förskola och pedagogisk omsorg 
 
 
Föräldrarna är sina barn närmast och vet vad som är bäst för dem. Därför ska barnomsorgen – 
förskola, familjedaghem och andra former av barnomsorg - erbjuda valfrihet och en mångfald av 
utförare. Alla barn ska kunna utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. All barnomsorg ska ges 
rimliga förutsättningar att utvecklas med hög kvalitet.  
 
Andelen vuxna i förskolan har ökat och antalet barn per vuxen är i snitt 5,2. Barngrupperna har 
succesivt minskat i storlek och vi har minst barngrupper i länet. I småbarnsgrupper 1-2 år finns 
ett tak på 12 barn per grupp. Allt detta vill vi fortsätta arbeta för.  
 
Vi vill verka för ett ökat antal utbildade pedagoger genom att bland annat fortsatt erbjuda 
kompetensutveckling av barnskötare till förskollärare. 
 
Skolans och förskolornas lokaler ses över och om nödvändigt anpassas för att bli mer 

ändamålsenliga och ge fysiska förutsättningar för att bilda mindre barngruppsstorlekar.  

Skolor och förskolor ska ha trygga lärmiljöer med god arbetsmiljö för elever, lärare och övrig 

skolpersonal. Vi vill därför fortsätta arbetet med inventering och - där det bedöms nödvändigt - 

renovering av skol- och förskolbyggnader och yttre skolmiljöer genom uppdrag till Armada.  
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Omsorg om äldre och funktionsnedsatta 

Det ska vara tryggt att vara äldre eller funktionsnedsatt i Österåker. Omsorgen ska präglas av 

trygghet, kvalitet och värdighet. Det ska finnas valfrihet och en rätt att bestämma över sin vardag. 

De närstående ska ha god insyn och verksamheten ska präglas av värdighet och respekt för varje 

individs behov.   

Nya innovationer och nytänkande ska beaktas i utvecklingen av Österåkers vård och omsorg. 

Därför ska kommunen ta tillvara på ny välfärdsteknik, men att det sker på de äldres villkor. Det 

kan användas för att förstärka trygghet och livskvalitet i de äldres vardag. Tekniken ska tjäna 

människan - inte tvärtom. 

Valfriheten inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade ska värnas och 

vidareutvecklas. Vi är positiva till Lagen om valfrihet (LOV) och kommer att slå vakt om denna 

valfrihet.  

Den som får hemtjänst beviljat ska beredas ett inflytande på vad som ska utföras inom den 

beviljade tiden. Vi vill verka för att antalet personer som besöker en hemtjänsttagare är så få som 

möjligt. 

De äldres möjlighet att påverka sin dag på våra särskilda boenden ska öka och det sociala och 

aktivitetsmässiga innehållet ska fortsätta utvecklas.  

Vi ska fortsättningsvis satsa på trygghetsboenden med fysiska och sociala aktiviteter samt 

träffpunktsverksamheter.  

Särskilda insatser görs för att stödja dem som vårdar sina anhöriga. Anhöriga till 

funktionsnedsatta ska fortsatt erbjudas avlastning för att få avkoppling eller för att genomföra 

aktiviteter som den anhörige inte deltar i, samt ge förutsättningar för föräldrar att kunna ägna sig 

åt den funktionsnedsattas syskon.  

Maten som serveras inom äldreomsorgen ska vara näringsriktig och av god kvalitet. 

Tillagningskök ska, där det är praktiskt möjligt, finnas ute på enheterna. Möjligheten till sunda, 

närproducerade och ekologiska råvaror för omsorgens matproduktion beaktas i 

upphandlingsarbetet.  

 

 

 

 

 

 

 



 
8 

 

Samhällsplanering 

Österåker är en kommun i stark tillväxt och utveckling. Vi ska fortsätta att utveckla Österåker till 

en av de mest attraktiva kommunerna i Stockholms län. Det är viktigt för att öka skatteintäkterna 

och därigenom klara framtidens välfärdsutmaningar.  

Vi ska sträva efter att markbehovet för företag och bostäder tillgodoses så långt det är möjligt för 

att matcha efterfrågan. Vi vill möjliggöra för attraktiva bostäder i unika lägen, såväl i tätort och 

kollektivtrafiknära lägen, som småhusbebyggelse och boende på landsbygd och i skärgården.  

Österåker är och ska fortsättningsvis vara en välskött, tillgänglig och trygg kommun. 
Upprustningen av den yttre miljön ska fortsätta. Det gäller såväl kommunägda fastigheter som 
allmän platsmark. Belysta gångstråk, bänkar, planteringar och parker i centrala lägen är en viktig 
del i samhällsplaneringen. Tillgänglighetsanpassningar och trygghetsaspekter ska alltid ha hög 
prioritet. 

Bygglovshantering ska fortsatt gå snabbt och smidigt. Från inlämnande av fullständiga handlingar 
ska bygglovsbesked ges inom 10 veckor, annars reduceras avgiften per påbörjad vecka därefter. 
Vi vill premiera klimat- och energieffektiva insatser och utreda reducerad bygglovstaxa och andra 
ekonomiska lättnader för de som bygger miljövänligt och energieffektivt i kommunen. 

 

Kultur och fritid 

Ett rikt kulturliv och en kvalitativ fritidsverksamhet är två viktiga faktorer för trivsel och trygghet 

för alla invånare och därmed också för att vara en attraktiv inflyttningskommun. Föreningsliv och 

andra ideella verksamheter har stor betydelse för en kvalitativ fritid genom hela livet. Kommunen 

vill främja och stödja dessa ideella organisationers arbete.  

Det är viktigt att barnens och ungdomarnas behov och önskemål beaktas när de kommunala 

resurserna fördelas.  

Behovet av aktiviteter för funktionshindrade prioriteras. Likaså ska offentliga fritidsanläggningar 

och miljöer tillgänglighetsanpassas. Föreningsstödet ökas med särskilt fokus på 

funktionshindrade, pensionärer och integration.  

Hall-lyftet, som syftar till hela, rena och snygga idrottshallar och anläggningar fortsätter. Syftet 

med hall-lyftet är ökad trivsel och trygghet samt att höja kommunens anseende gentemot externa 

besökare i våra hallar eller på våra anläggningar.  

Projektet idrottsplats på Ljusterö sätts igång.  

Vårt gemensamma kulturarv, till exempel värdefulla historiska kulturbyggnader, ska fortsatt 
vårdas, bevaras och tillgängliggöras.  

Biblioteket i Åkersberga centrum ska även fortsättningsvis ha söndagsöppet. 

Arbetet med att projektera en ny centralt belägen simhall fortsätter. 
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Klimat och miljö  

Österåker är en kommun som växer och tillväxten ska ske på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Vi 

vill fortsätta bidra till att Sverige ska nå klimatmålen och göra det vi kan lokalt. Kommunen ser 

värdet av och tror på lokal handlingskraft drivet av en stark tro på innovation och ny teknik mot 

hållbara lösningar. Kommunen fortsätter att ta ansvar för arbete med hållbarhet, inte minst som 

fastighetsägare, arbetsgivare och i sin myndighetsutövning. Kommunen ska så långt som möjligt 

sträva efter energieffektiva lösningar och fossilfri energi.  

Vi fortsätter att ta ansvar och samverkar för att havet ska bli renare och naturen skyddas. Vår 

skärgård erbjuder en enastående och unik miljö och det är därför viktigt att den skyddas mot 

förstörelse. Skärgården är attraktiv och vi är positiva till att fler människor bosätter sig där. 

Utvecklingen måste ske varsamt och i harmoni med den unika miljön och i samråd med de 

bofasta.  

Bättre havsmiljö innebär stora fördelar för Österåker och andra skärgårdskommuner. Vi måste 

skydda vatten och känslig fauna mot övergödning och gifter.  

 Avfallsfrågorna är prioriterade, det ska vara lätt att återvinna och fraktioner ska hämtas 

hushållsnära. Kommunen ska vara ren och fri från nedskräpning. Vi vill verka för att befintliga 

återvinningsstationer hålls rena och fräscha. Österåkersvatten får i uppdrag att påbörja arbetet 

med hushållsnära insamling av återvinningsfraktioner. Grovsophämtning kommer att erbjudas en 

gång per år.  

Österåkers viktigaste bidrag till en bättre havsmiljö är dels det nya reningsverket i Margretelund, 

dels den utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp som genomförs i förnyelseområdena. 

Effektiv och miljövänlig hantering av dagvatten är också prioriterat.  
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Kommunikationer 
 
Kommunikationerna är av central betydelse för ett väl fungerande Österåker. En förutsättning 

för att Österåker ska kunna fortsätta att skapa nya attraktiva bostadsmiljöer är att vägnätet 

fortsatt byggs ut och kollektivtrafiken ytterligare förbättras.  

Upprustningen av väg 276 genom Åkersberga ska fortsätta. Vi ska samtidigt ställa krav på 

Trafikverket att väg 276 norr om Åkersberga förbättras och förses med gång- och cykelväg för de 

oskyddade trafikanterna. Korsningen Isättravägen/Väg 276 förses med cirkulationsplats. En 

förbifartlösning utreds. Vi ska fortsätta binda samman Österåkers olika delar. Det ska vara 

möjligt att nå kommunens olika delar på ett trafiksäkert sätt. Genom att öppna upp vissa 

säckvägar kan väg 276 avlastas och ett bättre trafikflöde uppnås.  

I nyexploateringsområden för permanentboende samt runt skolor bör huvudvägar och grönytor 

ligga under kommunalt huvudmannaskap.  

Fungerande kommunikationer, både inom skärgården och till och från centralorten, är av 

väsentlig betydelse för ett växande Österåker. Genom Sverigeförhandlingen kommer 

dubbelspårsutbyggnaden på Roslagsbanans hela sträckning från Åkersberga till Stockholm C att 

genomföras, med en ny planerad slutstation under T-centralen. Vi kommer att bevaka denna 

utbyggnad och agera utifrån vår del av avtalet för att ingen fördröjning i processen uppstår.   

Som ett komplement till Roslagsbanan vill vi gentemot Regionen verka för fler busslinjer och 

tätare avgångar. Knutpunkter för kollektivtrafik i Österåker, även norr om tätorten, utreds.  

Med detta kan tydliga platser identifieras för kollektivtrafikbyten, resenärsservice och fler 

infartsparkeringar för bil och cykel. Vi vill verka för att olika kommundelar förses med lokal 

busstrafik. 

Vi kommer agera tillsammans med andra kommuner för att få till stånd effektiva väg-, 

kollektivtrafik- och sjötrafiklösningar. Det kan vara inom nordost såväl som andra relevanta 

kommuner som ingår i våra invånares pendlingsdestinationer.  

Båtförbindelser/båtpendling till och från skärgården samt via Vaxholm och vidare till t.ex. Nacka 

skulle erbjuda en effektiv och trevlig pendlingsmöjlighet till dessa destinationer och samtidigt 

bidra till att avlasta vägnätet. Lindholmsviken utreds som framtida replipunkt. Vägen från 

Ljusterö färjeläge till replipunkten i Åsättra hamn förstärks för att nå högre klassning.  

Vi vill fortsätta vår satsning på gång- och cykelvägar samt säkra skolvägar och ridvägar inom 
kommunen och över kommungränserna. Vi välkomnar även att föreningar ska kunna bidra till 
fler cykelvägar och kommer utreda förutsättningarna för ett anläggningsbidrag. Fler 
cykelparkeringar vid stationer, hållplatser och knutpunkter samt möjlighet att kunna ta med cykel 
på Roslagsbanan. Detta genomförs i dialog med berörda markägare samt i förekommande fall 
Trafikverket. Prioriterade gång- och cykelstråk: 

 Till kommunens skolor och badplatser 

 I anslutning till väg 276 norra sträckning (riktning Norrtälje)  

 På Ljusterö. Från färjeläget till torget samt till Linanäs och Åsättra hamn 

 Hela sträckan mellan Gårdslöten och Isättravik, längs Margretelundsvägen färdigställs. 

 Rydbo till Arninge 
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Näringsliv och arbetsmarknad 
 
Österåker är en entreprenörskommun. Vi är positiva till företagande, lokala jobb och ett starkt 

lokalt näringsliv. Företagen bidrar till utveckling, innovation och försörjning av varor och tjänster. 

Samtidigt skapas lokala arbetstillfällen, inte minst inom servicesektorn.  

Det ska vara lätt att etablera nya företag i kommunen samt att driva företag. Genom att bejaka 

företagande och etablering av nya företag kan fler lokala jobb skapas och utpendlingen från 

kommunen kan minskas.  

Kommunen ska aktivt verka för goda villkor för nya och befintliga företag såväl i tätorten som i 

skärgård och landsbygd.  

Kompetensförsörjning är en utmaning inom vår region och för att förstärka förutsättningar till 

lokalt företagande inom vår kommun vill kommunen utreda förutsättningar till att etablera 

yrkeshögskolor inom branscher där bristen på kompetenta medarbetare är som störst. 

Österåker strävar efter en position bland de 20 främsta kommunerna i landet vad gäller 

företagsklimat. (Svenskt Näringslivs årliga ranking). De faktorer som i olika enkäter indikerar en 

utvecklingspotential analyseras och åtgärdas i syfte att förbättra vårt företagsklimat ytterligare.  

Det ska vara lätt som företagare att ha kontakt med kommunen. Servicegraden ska vara hög och 

den rådgivande rollen utvecklas. Det ska finnas en väg in för företagen. E-tjänster utvecklas för 

att ännu mer förenkla processer.  

Infrastrukturplaneringen samt den långsiktiga stadsplaneringen ska också ta hänsyn till företagens 

behov. Företagens behov av lämplig mark för industri, handel och turism ska så långt som 

möjligt beaktas och tillgodoses.   
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Trygghet genom hela livet 
 

Trygghet ska vara integrerat i all samhällsplanering för livets olika faser. Samhället ska tillförsäkra 

alla invånare en grundtrygghet. Österåker ska vara, och uppfattas som, en trygg kommun att bo, 

leva och arbeta i. Ingen ska behöva känna oro för att bli utsatt för brott eller olyckor. Invånare i 

utsatta situationer ska kunna känna trygghet i, och lita på, att hjälp finns att få oavsett geografisk 

plats i kommunen.  

Allmänna platser, gång- och cykelvägar, övergångsställen m.m. utformas och ljussätts så att de 

upplevs som trygga och säkra. 

Nolltolerans ska råda mot kriminalitet och droger. Klotter ska saneras inom 24 timmar från 

inkommen anmälan. Avtal tecknas även med privata fastighetsägare om sanering av klotter.  

Samarbete är en av de viktigaste faktorerna i trygghetsarbetet. Därför vill vi fortsätta vårt arbete 

och vidareutveckla samarbetet mellan skola, kommun, polis, räddningstjänst, föräldrar och andra 

organ. 

Som ett komplement till polisen vill vi fortsätta arbetet med upphandlade väktare och 

ordningsvakter. 

Mer kamerabevakning på strategiska platser sätts in i syfte att förhindra brott eller att förbättra 

möjligheterna för lagföring vid begångna brott.  

Upplevt otrygga miljöer identifieras och åtgärdas kontinuerligt, såväl ur ett brottspreventivt som 

ett olyckspreventivt perspektiv.  
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Denna överenskommelse är tillika att betrakta som en formell valteknisk samverkan. Fördelning 

av uppdrag mellan partierna inom majoriteten återfinns som bilaga till denna överenskommelse. 

Majoritetsöverenskommelsen är upprättad i fem exemplar, där varje parti har ett exemplar 

vardera samt ett exemplar inlämnas till kommunens kansli för diarieföring.  

Undertecknande företrädare för respektive parti ställer sig bakom denna överenskommelse och 

samtliga partier förbinder sig att agera solidariskt gentemot varandra under mandatperioden: 

 

 

Åkersberga den _____/______   - 2022 

 

 

 

Moderaterna 

Michaela Fletcher 

Liberalerna 

Mathias Lindow 

 

 

Centerpartiet 

Isa Wiman 

Kristdemokraterna 

Arne Ekstrand 

 

 


