Bilaga X.
- Styrkor, utmaningar och åtgärdsförslag
per globalt mål

Om bilagan

Läsanvisning

Denna bilaga knyter an till nulägesbeskrivningarna i hållbarhetsramverket.

Styrkor:

Här presenteras styrkor, utmaningar och förslag på prioriterade åtgärder för Österåkers kommun,
kopplat till respektive globalt mål.

I detta stycke presenteras styrkor för såväl
kommunkoncernen som kommunen som geografiskt
område.
Utmaningar:
I detta stycke presenteras utmaningar inom såväl
kommunkoncernen som kommunen som geografiskt
område.
Flera av de lokala utmaningarna som lyfts fram har
identifierats vara desamma som de som pekats ut som
de största utmaningarna nationellt.
Förslag på prioriterade åtgärder:
I detta stycke presenteras förslag på prioriterade
åtgärder för kommunkoncernens fortsatta
hållbarhetsarbete.

Mål 1 och Österåkers kommun
Styrkor


Låg andel invånare som behöver försörjningsstöd och majoriteten av
invånarna är resursstarka.



Kommunen satsar resurser för arbetet med att stötta personer utanför
arbetsmarknaden till självförsörjning.



Aktivt arbete med insatser inom social prevention.



God framgång i att få nyanlända ut i arbete.



Bidrag till föreningsliv ger möjlighet till lägre avgifter.

Utmaningar

Möjliga åtgärder för måluppfyllelse

 Då majoriteten av invånarna är resursstarka finns risk att
fattigdomsperspektivet saknas i beslutsfattande.



Fortsätta att aktivt arbeta för människors förmåga att
försörja sig själva.

 Fattigdom och ekonomisk utsatthet blir extra stigmatiskt i en
välbärgad kommun.



Skapa fler praktikplatser, nystarts- och introduktionsjobb
eller extratjänster inom kommunorganisationen.

 Små möjligheter att bo kvar i kommunen för unga vuxna på grund
av höga levnadskostnader.



Integrera fattigdoms- och jämställdhetsperspektiv i
beslutsfattande med fokus på fattiga äldre, personer med
funktionsnedsättning, arbetslösa ungdomar och nyanlända.



Särskilt stötta barn och unga som lever i fattigdom, till
exempel genom att prioritera insatser hos familjer med barn
som tar emot försörjningsstöd.

 Att minska riskerna för oskäliga löner, slavliknande
arbetsförhållanden och så vidare i de långa leverantörskedjorna.
 Känner inte till om de med låga inkomster i kommunen får det
bättre och hur fördelningen ser ut inom kommunen geografiskt
och mellan grupper.

Mål 2 och Österåkers kommun
Styrkor
 Kommunen har en aktuell jordbruksmarksstrategi som syftar till att främja
möjligheterna till funktionella och produktiva jordbruksverksamheter.
 Miljö- och hållbarhetskrav ställs vid upphandling av matprodukter.
 Kommunen har successivt minskat matens avtryck på miljö och klimat,
minskat matsvinn och ökat andelen säsongsbaserat och närodlat.
 Kommunens hästnäring får en stor del av fodret lokalt.

Utmaningar

Möjliga åtgärder för måluppfyllelse

 Ökat tryck på att bebygga jordbruksmark och en stadigt minskande
areal jordbruksmark.



Utreda vilka åtgärder som kommunen kan ta för att minska
övervikt och fetma samt minska risk för undernäring bland äldre.

 Låg grad av självförsörjning på livsmedel, beroende av fungerande
global handel, transportkedjor och marknader.



Fortsätta erbjuda god, varierad och näringsrik skolmat, öka
skolelevers nöjdhet med skollunchen och minska matsvinn samt
klimatpåverkan från livsmedel.



Kunskapshöjande insatser kring hälsosam mat i skolan.



Främja lokal försörjningsförmåga.



Underlätta för jordbruksverksamheterna t ex genom att främja
lokala marknader och försörjningskedjor, underlätta boende på
landsbygden och ha löpande dialog med lantbrukare.



Förbättra förutsättningarna för bostadsnära odling i tätorten.

 Övervikt och fetma är lägre än genomsnittet men har ökat kraftigt.

Mål 3 och Österåkers kommun
Styrkor
 Satsningar på idrott, fritid och friluftsliv.
 Ett brett utbud av ytor som uppmuntrar till fysisk aktivitet, så som
aktivitetsparker, lekparker, utegym, löp- och mountainbikespår, fri tillgång till
friidrottsarena.
 Beslutat ta fram en Friluftslivsstrategi för att ytterligare stärka arbetet.
 Satsning på Ungdomsmottagningen.
 Kommunanställda erbjuds friskvårdsbidrag och en friskvårdstimme/vecka.

Utmaningar

Möjliga åtgärder för måluppfyllelse

 Fler långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom.



Ta fram en strategi för folkhälsa för ökad samordning (pågår).

 Hög andel fallskador för äldre.



Fortsätta att utveckla samarbete med idrottsföreningar och
förbättra kommunens friluftsområden.



Fortsätta att nå ut till fler i det förebyggande arbetet med
social prevention, föräldraprogram, med mer.



Fortsätta att nå ut till ungdomar om ungdomsmottagningens
tjänster och material.



Utreda hur vi kan arbeta förebyggande för att minska risken
för fallskador hos äldre.

 Samordna arbetet för folkhälsa.
 Ökad andel elever med problematisk skolfrånvaro.

Mål 4 och Österåkers kommun
Styrkor
 Egen uppföljning av resultat och kvalitet.
 Pedagogcentrum.
 Satsning på det kommunala aktivitetsansvaret.
 Centralt organiserad elevhälsa.
 Projekt för samverkan kring t ex trygghet, psykisk hälsa och problematisk
skolfrånvaro.
 Deltar i forsknings- och utvecklingsprojektet Hållbar förskola.

Utmaningar

Möjliga åtgärder för måluppfyllelse

 Bristande likvärdighet mellan huvudmän och mellan skolenheter.



Arbeta för att öka likvärdigheten mellan skolenheter.

 Att höja andelen behöriga lärare inom förskola och skola.



Arbeta för att höja andelen behöriga lärare inom förskola och
skola.



Stärka samarbetet med Österåkers näringsliv och arbeta för
fler praktikplatser.



Säkerställa och planera för god tillgång till ändamålsenliga
lokaler och skolgårdar.



Ytterligare stärka lärande för hållbar utveckling.



Öka ungdomars möjlighet att utöva inflytande i kommunala
frågor.

 Öka andelen elever som slutför gymnasiet.
 Öka ungdomars inflytande i klimatfrågor samt minska ungdomars
oro för klimatförändringarna.

Mål 5 och Österåkers kommun
Styrkor
 Relativt hög andel av föräldradagarna tas ut av pappor.
 Kommunen arbetar för att sprida kunskap och motverka våld i nära relationer.
 Kommunen som arbetsgivare arbetar med medarbetares lika rättigheter och
möjligheter, samt diskriminering och sexuella trakasserier.
 Inga löneskillnader baserat på kön har upptäckts i kommunkoncernen.
 Driver projektet ”Heltidsresan” för att öka andelen heltidsanställda.
 HBTQ certifiering av verksamheter som möter invånare, t ex fritidsgårdarna,
biblioteket, kommunikationsenheten och servicecenter.

Utmaningar

Möjliga åtgärder för måluppfyllelse

 Arbeta med begränsande normer kring kön som skapar könsdiskriminering
och ojämställdhet, både i kommunorganisationen och till invånare.



 Väga in jämställdhet i kommunala beslut, i genomförande samt uppföljning.
Likaså se till att resurser fördelas rättvist mellan könen.

Fortsätta att utveckla samarbete kring att minska våld och
insatser för att öka upplevd trygghet i utemiljön.



Utbilda personal kring jämställdhet mellan könen.



Arbeta för ett jämställt idrotts- och föreningsliv för unga.



Att få fler kvinnor att engagera sig i föreningslivet på fritiden.

 Öka kunskap och medvetenhet om ungas upplevelser av jämställdhet.

Mål 6 och Österåkers kommun
Styrkor
 Kommunen arbetar för att formellt skydda fler marina- och
sötvattensområden genom bland annat tillskapande av naturreservat.
 Det finns tappställen för gratis hämtning av dricksvatten på flera platser i
kommunen.
 Informationskampanjer i skärgården gällande provtagning av privata
brunnar har lett till ökad provtagning och identifiering av ökade metallhalter i många områden i skärgården.
 Samverkan med grannkommuner gällande de gemensamma
vattenförekomsterna såsom Åkerströmmen och Ullnasjön.

Utmaningar
 Att klara miljökvalitetsnormerna för våra vattenförekomster.

Möjliga åtgärder för måluppfyllelse


Prioritera tillsyn av verksamheter som kan påverka dricksvatten
eller vattenmiljön negativt.

 Det saknas en reserv-vattentäkt inom kommunen.



Ökad beredskap för att säkra färskvattentillförseln.

 Att bygga ut Margretelunds reningsverk i den takt som krävs för den
växande tätorten.



Utöka provtagningen av brunnar i skärgården för att kartlägga
halterna av metaller i vattnet.

 Problem med bräddningar från avlopps-pumpstationer på känsliga platser
för vattenmiljön och människors hälsa.



Öka utbyggnadstakten av det kommunala vatten- och
avloppsnätet.

 Ingen kommunal rådighet att skydda över värdefulla miljöer.



Samverka med markägare kring restaurering av våtmarker,
exempelvis genom information, stöd kring att söka bidrag och
rådgivning.

 Öka resiliensen för kraftiga skyfall och översvämningar i VA-systemet.

 Ökad risk för uttorkade brunnar p.g.a. klimatförändringarna. Särskilt i
kustområden.

Mål 7 och Österåkers kommun
Styrkor
 God tillgång till el och värme.
 Kostnadsfri energi- och klimatrådgivning erbjuds för kommunens invånare
samt för små och medelstora företag.
 Hållbarhetskrav avseende energi ställs vid upphandling och när nya lokaler
för kommunal verksamhet tas i anspråk.

Utmaningar
 Risk att elnätskapacitet begränsar utbyggnad av nya bostäder och ny
verksamheter samt att det inte går att koppla på vindkraft eller
solcellsproduktion till elnätet på grund av kapacitetsbrist.

Möjliga åtgärder för måluppfyllelse


Samarbeta med E.On gällande försörjning av el och värme.



 Att möta invånarnas behov av laddplatser, i takt med att allt fler använder
sig av hybridbil eller elbil.

Ställa om egna fordon och transporter samt upphandlade resor till
fossilfritt.



 Fasa ut fossil energianvändning, framförallt från transporter och
entreprenader.

Planera för robust energiförsörjning och se över och säkerställa
reservkapacitet vid elavbrott.



Implementera kommande Energiplan för att arbeta med
energibesparing i kommunens verksamheter och strategiskt med
energiförsörjning och energibesparing i samhällsplaneringen.

 Minska och effektivisera energianvändningen inom kommunens
geografiska område och inom kommunkoncernen.
 Relativt många elavbrott.

Mål 8 och Österåkers kommun
Styrkor
 Låg arbetslöshet och en låg andel långtidsarbetslösa.
 Näringsliv med många småföretagare gör arbetslivet robust.
 Kommunen når mål kring ekonomisk hushållning i verksamheterna.
 Arbetar proaktivt med att stötta entreprenörer samt ungas entreprenörskap
via Ung företagsamhet.
 Strategi för hållbar besöksnäring i skärgården.
 Kommunen som arbetsgivare har ett systematiskt arbete för god arbetsmiljö.

Utmaningar

Möjliga åtgärder för måluppfyllelse

 Att stötta personer långt ifrån arbetslivet till arbete och ge dem en meningsfull
sysselsättning.



 Följa upp leverantörskedjorna avseende ILO-konventionerna* och andra
mänskliga rättigheter.

Fortsätta öka kommunens attraktivitet för att locka
företagsetableringar och skapa fler lokala arbetstillfällen.



 Hantera den demografiska utmaningen, att andelen äldre i befolkningen stadigt
ökar.

Fortsätta arbeta för en differentierad arbetsmarknad, främja
företagande och fler nya företag och branscher.



Få fler ungdomar, nyanlända och personer långt från
arbetsmarknaden i sysselsättning.



Skapa meningsfulla praktikplatser både i kommunal verksamhet
och hos det lokala näringslivet.



Kunna erbjuda yrkes- och vuxenutbildning inom yrkesområden
där det finns behov.

 Stor bredd i verksamhetsområden och yrkeskategorier i kommunernas
verksamheter gör det utmanande som arbetsgivare att göra gemensamma
satsningar.

*ILO-konventionerna: juridiskt bindande internationella överenskommelser om grundläggande
mänskliga rättigheter i arbetslivet- ILO står för Internationella arbetsorganisationen

Mål 9 och Österåkers kommun
Styrkor
 Högt antal småföretag och löpande dialog mellan kommun och näringsliv.
 Väl utbyggt nät av bredband och telekommunikation.
 Roslagsbanan till City, innebär bättre koppling till regionen.
 Cykelnätet inom tätorten och till Svinninge har utvecklats.
 Samverkan inom StoNO, med Trafikverket och SL för att förbättra
transportmöjligheterna.
 Det nya reningsverket i Margretelund utvecklas med innovativ miljöteknik.
 Ökad renovering och ökat byggande under pandemin har gynnat företag inom
bygg och hantverk.

Möjliga åtgärder för måluppfyllelse

Utmaningar
 Risk för kapacitetsbrist i såväl vägnät som spårnät.



Utveckla en tätort med attraktiva lägen för verksamheter.

 Risk för påverkan på infrastruktur av skyfall i vissa områden.



Planläggning av mark för industriverksamhet och lokaler för
småindustri inom stadsbebyggelse.



Utveckla samarbeten med högskolor och forskning.



Utveckla hållbara kommunikationer, främst mellan Åkersberga
och de regionala stadskärnorna, samt våra prioriterade
kollektivtrafikstråk.



Utveckla arbetet med Mobility management och utreda
kommunens ansvar kring laddinfrastruktur.



Fortsätta arbeta med säkra skolvägar.

 Låg rådighet över den regionala kollektivtrafiken (SL).
 Pendlingsmöjligheter och goda godstransporter i landsbygd och i skärgården.
 Avsaknad av cykelväg till grannkommunerna och på landsbygden.
 Brist på planlagd mark för industriverksamheter i takt med att tätorten förtätas.
 Relativt ensidigt näringsliv, med fokus på hantverk, entreprenad och
byggverksamhet.

Mål 10 och Österåkers kommun
Styrkor
 Relativt hög andel tillit mellan människor i kommunen.
 Aktivt arbete med integration och relativt hög andel skyddsbehövande
(flyktingar) och anhöriga i arbete.
 Civilsamhället är aktivt i mottagandet och integreringen av flyktingar, och gott
samarbete med kommunen.
 Kommunen erbjuder sommarjobb till unga.
 Kommunens rådgivande organ* ökar deltagandet i den demokratiska
processen och politiska beslut.
 HBTQ-certifierade verksamheter som möter invånare.
 Kommunen som arbetsgivare har kompetensbaserad anställning.

Möjliga åtgärder för måluppfyllelse

Utmaningar
 Att effekten av kommunens insatser är svåra att mäta och utvärdera
samhällsekonomiskt.



Fortsätta att prioritera att skapa chanser för arbete och
praktik för nyanlända och andra grupper långt från
arbetsmarknaden (se även mål 1 och mål 8).



Arbeta med att öka brukarnöjdheten i den dagliga
verksamheten.



Fortsätta utveckla delaktigheten i den demokratiska
processen, exempelvis genom att anställa en demokratistrateg
i kommunen (se även mål 16).



Att arbeta för att HBTQI-certifiera hela den kommunala
verksamheten.

 Sjunkande brukarnöjdhet avseende den dagliga verksamheten.

*t ex barn-och ungdomsråd, tillgänglighetsråd samt pensionärsråd

Mål 11 och Österåkers kommun
Styrkor
 Österåkers attraktivitet ger inflyttning och möjligheter till nybyggnation som
skapar en modern småstad och är energi- och transporteffektiv.
 Mycket hög tillgänglighet till närnatur och parker i tätorten.
 Kommunen har en tydlig vision för den fysiska planeringen och en väl
genomtänkt fysisk planering.
 Klimatanpassning tillämpas vid ny- och ombyggnation.
 Säkerheten och kvaliteten på bostäder är hög.

Utmaningar
 Målkonflikter och risker i samband med att tätorten växer:
•

tillgodose behovet av fler bostäder med god tillgänglighet till service,
och samtidigt ha en fungerande grön infrastruktur och resilienta
ekosystem

•

risk för framtida kapacitetsbrist i kollektivtrafik och vägnät

•

risker att drabbas av effekt- och kapacitetsbrist för energi

 Låg tillgång till bostäder för en överkomlig kostnad.
 Låg tillgång till kollektivtrafik utanför tätorten ger risk för sämre
livschanser för invånare som saknar tillgång till bil.
 Säkra budget och kompetens för skötsel av Österåkers fornmiljöer
i konkurrens med andra infrastruktursatsningar.

Möjliga åtgärder för måluppfyllelse


Trygghetsskapande åtgärder i befintlig bebyggelse.



Klimatanpassning och omhändertagande av dagvatten i
befintlig bebyggelse.



Prioritera gång- och cykeltrafiken i planering .



Utveckla bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen och gynna
kollektivtrafikens framkomlighet och konkurrenskraft.



Ge medborgarna ökade livschanser i samhällsplaneringen,
det vill säga ge tillgång till bland annat god samhällsservice,
arbetsplatser, utbildning och bostäder.



Utveckla riktlinjer för hållbart byggande vid markanvisning
och som stöd till externa byggherrar.

Mål 12 och Österåkers kommun
Styrkor
 Österåker har en god hantering av avfall och farligt avfall.
 Avfallsplanen* har mål och aktiviteter för att öka återvinning och återbruk.
 På Brännbackens ÅVC finns möjlighet att lämna in produkter till återbruk.
 Kommunen använder ramavtal från SKR vilket är ett bra verktyg för att ställa
relevanta hållbarhetskrav.
 Kommunen har infört ett inköpssystem som möjliggör för e-handel och översikt
över inköp.
 Kommunen minskar matsvinn i skolköken.
 Medel till Från jord till bord-projekt i skolor och förskolor.

Möjliga åtgärder för måluppfyllelse

Utmaningar
 Avfallsmängderna har ökat de senaste åren.



Fortsätta utveckla cirkulär upphandling och inköp.

 Dumpning av skräp i naturen, liksom övergivna skrotbåtar ökar.



 Skapa förutsättningar för fler aktörer som arbetar med up-cycling
i Österåker.

Återbruk i renovering av kommunens fastigheter, bygga
demonterbart.



 Att arbeta mer systematiskt med hållbar och cirkulär upphandling
och inköp.

Möjliggöra och vägleda invånare till delningslösningar;
prylbibliotek, bytarskåp m.m.



Ge förutsättningar för lokal cirkulär ekonomi via
samhällsplaneringen, ex göra rum för bilpooler, samt återbruk
och verksamheter för reparation eller up-cycling.



Införa källsortering av fler material på skolor och andra
verksamhetsplatser.



Införa intern delningstjänst i kommunverksamheten.

*Avfallsplan 2030 –Österåkers kommun

Mål 13 och Österåkers kommun
Styrkor
 Kommunen har ett aktivt klimatanpassningsarbete för nya områden och en
klimatanpassningsplan.
 Ett aktivt arbete med klimatsmarta val av livsmedel och miljökrav vid
upphandling har lett till en minskad klimatpåverkan från de offentliga
måltiderna.
 Nytt Miljö- och klimatprogram 2030 från 2022, vilket bl.a. möjliggör
uppföljning av kommunens övergripande mål.

Utmaningar

Möjliga åtgärder för måluppfyllelse


Fortsätta utveckla klimatanpassningsarbetet.



Minska riskerna för problem från översvämning och bräddningar
exempelvis genom att förbättra dagvatten- och
avloppssystemets kapacitet att ta emot skyfall.

 Relativt högt bilberoende.



Information till invånare och näringsidkare i utsatta områden.

 Kommunkoncernen har låg direkt rådighet att minska de klimatpåverkande
utsläppen från transporternas miljöpåverkan och resursförbrukning från
invånarnas konsumtion.



Arbeta enligt strategierna i Transportstrategin, och öka
attraktiviteten för kollektivtrafik, gång och cykel.



Kommunikation och aktiviteter till invånare och aktörer med
syfte att minska klimatförändringarna och deras effekter.



Implementera nya Miljö- och klimatprogrammet i
kommunorganisationen (pågår).

 Hantera risker med klimatförändringar bland annat skyfall och
översvämning, havsnivåhöjning, försämrad markstabilitet samt värmeböljor
och torka, med ändrade grundvattennivåer och saltvatteninträngning.
 Ställa om till förnybara drivmedel i kommunens fordonsflotta.

 En del miljöstatistik såsom utsläpp bygger på aggregerade beräkningar,
vilket gör dem osäkra på kommunal nivå.

Mål 14 och Österåkers kommun
Styrkor
 Samarbete med närliggande kommuner om gemensamma vatten i
Åkerströmmens vattenvårdssamverkan.
 Ett lokalt åtgärdsprogram för vatten ger bra verktyg för att prioritera
åtgärder som behövs för att uppnå miljökvalitetsnormen för vatten.
 Nytt avloppsreningsverk som ökar reningskapacitet och reningsgrad.

Utmaningar

Möjliga åtgärder för måluppfyllelse

 Skydda känslig marin miljö och återställa viktiga miljöer i enlighet med
viljeinriktning i strategiska dokument.



Prioritera tillsyn av miljöfarliga verksamheter som påverkar
känsliga vattenmiljöer.

 Minska övergödning och utsläpp av miljögifter.



 Landbaserade utsläppskällor som förorenat dagvatten, avlopp och
hästgårdar behöver minska för att Österåker ska kunna uppnå
miljökvalitetsnormerna för vatten.

Tillhandahålla miljöstationer vid hamnar samt underlätta
etablering av båtbottentvättar för fritidsbåtar.



Fortsätta minska näringspåverkan från ex. hästgårdar genom
kunskapsspridning och samverkan.



Skapa ett provtagningsprogram över kommunens vatten



Verka för fler skyddade marina områden.



Restaurera värdefulla marina områden, ex. vikar som växt igen
på grund av övergödningen, för att stärka vikande fiskebestånd
på kusten.

 Tillståndsvillkoren för utsläpp från små avloppsreningsverk är inte
anpassade till recipientens känslighet eller status.

Mål 15 och Österåkers kommun
Styrkor
 Naturvärden kartläggs i samband med detaljplaneprocessen för att kunna ta
hänsyn till grön infrastruktur, natur- och artvärden samt ekologiska
spridningssamband.
 Strategiskt arbete för att förbättra förutsättningarna för biologisk mångfald,
senast genom en pollineringsplan.
 Samverkan med övriga norrortskommuner kring de gröna kilarna.
 Arbetar med att inventera markföroreningar och utreda ansvar.
 Arbetar för att formellt skydda fler land- och sötvattensområden.
 Kommunen har en felanmälan gällande upptäckt av invasiva arter.

Utmaningar

Möjliga åtgärder för måluppfyllelse

 Verka för skydd av värdefulla miljöer.



 Målkonflikter mellan gröna värden såsom ekosystem och andra
samhällsintressen då kommunen växer.

Ta fram skötselplan för kommunägd skog, med fokus på
friluftsliv och naturvård.



Inventera våra landbaserade och limniska naturmiljöer.



Initiera projekt med syfte att bevara och utöka biologisk
mångfald.



Uppdatera belysningsprogram med hänsyn till ljusföroreningar
och påverkan på djurliv.

Mål 16 och Österåkers kommun
Styrkor
 Kommunen har ett trygghetsmål som alla verksamheter arbetar mot, samt
arbetar med både situationell trygghet och social prevention (se mål 3).
 Erbjuder stöd till familjer och vuxna där det kan förekomma våld i nära
relationer.
 Nöjdheten med äldrevården ligger relativt högt (80 %).
 Föräldrar till förskolebarn är nöjda med förskoleverksamheten (91 %).
 Erbjuder utbildning till personal som möter hedersrelaterat våld och förtryck.
 Strategi och rutiner för att motverka korruption finns.
 Kommunens projekt ”Våld är aldrig ok”*

Utmaningar

Möjliga åtgärder för måluppfyllelse

 Minska upplevd otrygghet hos invånarna.



Ta fram en Demokratiplan.

 Minska våldet inom kommunen.



Främja delaktighet och medskapande med invånare i alla
verksamheter, utifrån verksamhetens uppdrag. Särskilt utveckla
dialoger med barn och unga och andra i samhället som har
svårare att komma till tals.



Fortsätta utbilda berörd personal om hedersrelaterat våld och
förtryck och följa upp genomförandegraden.



Fortsätta att utveckla e-arkivet och utbilda tjänstepersoner i
offentlighetsprincipen, vilka handlingar som är allmänna.

 Öka medborgardialog och deltagande i den demokratiska processen med
fokus på att fånga upp de som är särskilt svåra att inkludera.
 Det stora informationsflödet och den ökade digitaliseringen skapar
utmaningar för hur och i vilken form kommunen ska bevara offentlig
information för framtiden.

*i samarbete med Kvinnojouren, ungdomsjouren Bellis och Svenska kyrkan

Mål 17 och Österåkers kommun
Styrkor
 Flera av kommunens verksamheter deltar i samarbeten med olika
organisationer och aktörer, många handlar om att dela kunskap.
 Tar aktivt del av andra kommuners arbete och att dela egna erfarenheter
och kunskaper.
 God samverkan mellan kommunens verksamheter och föreningarna, vilket
är en kanal till samverkan med många invånare.
 Samverkan med det lokala företagandet

Utmaningar
 Kapacitet för att ta initiativ och driva olika innovativa samarbetsprojekt.

Möjliga åtgärder för måluppfyllelse


Ta fram en samverkansstrategi för relationen kommun –
civilsamhälle. Att definiera vilka partnerskap som kommunen
tycker är effektiva och prioriterade samt att vara mer aktiva i
dessa samarbeten.



Fortsätta utveckla bilden kring vad hållbar utveckling innebär för
just Österåkers kommun.



Arbeta för att utveckla insamling och spridning av statistik för
att följa hur kommunen ligger till i olika hållbarhetsaspekter.

 Hållbar utveckling är ett brett begrepp med stort tolkningsutrymme.
 Kommunen deltar i låg utsträckning i olika former av internationella
samarbeten/partnerskap.

Hållbarhetsramverk

