
Summeringen av 2018 är klar . Ett år som blan d annat innehöll allmänna val till riksda g, 
landsting och kommuner. I Österåker rege rar den borgerl iga Alliansen vidare med 27 man dat 
mot 24. 

Österåker är en attraktiv kommun för alla kateg orier; boende, näringsliv och 
byggentreprenörer. Antalet invånare ökade m ed 701 pe rsoner under 2018 och det totala 
invånarantalet i kom munen uppgick per den sista december till 44 831 perso ner. Det är en 
ökning med ca 1,6 %. 

Totalt färdigställdes 229 bostäder under året, vilka fördelades på 166 i småhus och 63 i 
flerbostadshus. Takten ökar vad gälle r detaljplaneringen i attr aktiva lägen för att möta 
efterfrågan på bos täder med hög boende- o ch livskvalitet. 

Vi har for tsatt fokus på en hög kvalite t i kärn verksamheterna. Varje skattekrona ska användas 
på bästa sätt och där de gör mes t nytta. Vi har en f ortsatt hög kundnöjdhet i om sorgen och 
resultaten i skolan ä r i toppskiktet i län et. Kommunens service/tjänster för tillgänglighet inom 
olika verksamhetsområden bl.a. inom förs kola och äldreomsorg ligger bättre till än mång a 
andra kommuner. 

2018 års resultat landar på +4 miljoner. Årets balanskravsresultat var 16,8 miljoner. En första 
reservation för vår kos tnadsdel i Sverigefö rhandlingen har gjor ts. Soliditeten är ca 51%. 
Kommunen har till och med utgå ngen av 2018 reserverat hela pe nsionsskulden, vilket få 
kommuner i landet lyc kats med. Österåkers kommun har också reserverat medel i en 
resultatutjämningsreserv och beloppet är 179 Mkr vid bok slutet 2018. 

Kommunen arbetar efter sju övergripande inriktningsmål och fem finansiella mål, vilka 
fullmäktige fastslagit. Dessa mål är ett ramverk som vi se dan förra mandatperioden satt upp. 
Kommunen arbetar även med e n långsiktig ekonomisk planering med en prognosutblick över 
de kommande tio åren. 

Kommunalskatten har för 2018 va rit 17:35:- vilket var länets andra lägsta. Inför budget 2019 
sänktes kommunalskatten med ytterli gare 25 öre till 17:10:-, vilket placerar Österåker på 
första plats i he la landet. Vi anser detta viktigt för individens frihet, för kommunens fortsatta 
attraktivitet och för en stärkt konkurrenskraft gentemot andra kommuner. 

Vår fortsatta ledstjärna kommer vara hög kv alitet och budgetdisciplin. Vi kommer fortsatt 
prioritera förskola, skola och omsorg och se till at t verksamheterna alltid är i för sta rummet. 

Jag vill framföra ett stort tack ti ll alla kompetenta medarbetare. Ni gör ett fantastiskt arbete! 

Kjiehåéla Fletcher (M-) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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