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Budgeten för 2022 med verksamhetsplan för 
2023–2024 behandlades av Kommunfull-
mäktige den 22 november. Den innehåller 
116 miljoner kronor mer i resursförstärkningar 
jämfört med föregående år, varav 51 miljoner 
kronor tillförs skolan.

– Vi har ett väldigt stabilt utgångsläge 
i Österåker, tack vare en ansvarfull och 
långsiktig ekonomisk politik. Trygghet är 
en grund för frihet och vi fortsätter att lägga 
stort fokus på trygghetsskapande åtgärder 
genom hela livet. Den särskilda satsningen på 

NY BUDGET LÄGGER GRUNDEN 
FÖR 2022

ditt Österåker
NYHETER FRÅN ÖSTERÅKERS KOMMUN 

#2 
NOVEMBER 2021

Österåkers kommun har ett fortsatt 
stabilt ekonomiskt läge med en ekonomi 
i balans. Det lägger grunden för Österåk-
ers kommuns budget för 2022. Fokus i 
budgeten ligger på skola, trygghet och 
frihet genom hela livet. Kommunalskat-
ten sänks med 10 öre till 16:90 kronor.

 I FOKUS: BUDGET 

BARN & UTBILDNING
Österåkers kommun prioriterar långsiktiga 
satsningar inom förskola och skola. Under 
tidiga år läggs mycket av grunden för läs- och 
skrivutvecklingen och en särskild satsning 
i budget 2022 görs på årskurs F–3, där 
skolpengen räknas upp med 3 procent. För 
pedagogisk omsorg, förskola, fritidshem och 
grundskola årskurs 4–9 räknas pengen upp 
med 2,2 procent.

Alla elever ska ges stöd och stimulans 
utifrån sina behov och förutsättningar.  
I Österåker har likvärdigheten mellan sko-
lorna ökat, det gäller resultaten i skolan, men 
också elevers, personals och vårdnadshavares 
upplevelse av skolan. År 2022 fortsätter arbetet 
för ökad likvärdighet i skolan, bland annat 
genom Pedagogcentrum, som erbjuder stöd- 
och fortbildningsinsatser till pedagoger och 
skolledare inom både kommunal och fristående 
utbildningsverksamhet.

Att ha slutfört en gymnasieutbildning är en 
viktig förutsättning för framtida försörjning och 
delaktighet i samhället. God studievägledning 
kan bidra till det och studievägledningen för-
stärks under 2022. Det kommunala aktivitets-
ansvaret, med stöd för ungdomar som saknar 
sysselsättning, förstärks också.

KOMMUN & POLITIK
För 2022 sänks skatten med 10 öre, vilket 
innebär att den nya skattesatsen är 16:90 öre 
per skattekrona.

Under 2022 genomförs val till kommun, 
region och riksdag. Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att med hjälp av Ungdomsrådet in-
formera om demokrati inför valet, med särskilt 
fokus på målgruppen unga.

Många av de satsningar som har gjorts i 
budgeten inför 2022 har som syfte att vara 
trygghetsfrämjande sett ur flera olika perspek-
tiv. Kommunen behöver därför ta fram en 
sammanhållen strategi för trygghetsfrågorna, 
med fokus på folkhälsa och social hållbarhet, 
där syftet är att skapa förutsättningar för ett 
tryggt Österåker där alla kommunens invånare 
kan leva ett gott liv, hela livet.

Kommunen har också rollen som arbets-
givare och en av utmaningarna är att säkra 
kompetensförsörjningen. Kommundirektören får 
i uppdrag att verka för att kommunen aktivt ar-
betar för att, på både kort och lång sikt, vara en 
attraktiv arbetsgivare som både lyckas rekrytera, 
behålla och utveckla rätt kompetens.  
 
NÄRINGSLIV & ARBETE
Österåker är en entreprenörskommun, vilket 
återspeglas i det stora antalet registrerade företag 
i kommunen. Kommunen fortsätter att arbeta 
för att på olika sätt underlätta för och stärka det 
lokala näringslivet.

I september 2021 uppgick arbetslösheten 
till 4,6 procent i Österåker, enligt statistik från 
Arbetsförmedlingen. I länet och riket som helhet 
ligger arbetslösheten på en högre nivå – 7,2 
respektive 7,5 procent. Även när det gäller unga 
vuxna i åldrarna 18–24 år är arbetslösheten 
lägre i Österåker än i övriga länet och riket som 
helhet.

Österåker fortsätter att växa och kommande 
bostadsbyggande ställer krav på offentlig 
service och kommunens lokalförsörjning. 
Fram till och med 2040 har Österåkers 

grundskolans tidiga år, årskurs F-3, där pengen 
räknas upp med 3 procent, är bara ett exempel 
av många på det, säger Michaela Fletcher (M), 
Kommunstyrelsens ordförande.

Kommunalskatten sänks med 10 öre, vilket 
innebär att den nya skattesatsen är 16,90 öre 
per skattekrona.

– Med en positiv befolkningsutveckling ökar 
skatteintäkterna. Kommunens skatteunderlag 
ökade med 3,3 procent 2020, enligt preliminär 
statistik från Skatteverket. Det är mer än snittet 
för övriga kommuner i både länet och Sverige, 
säger Michaela Fletcher. 
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Ditt Österåker ger dig en samlad 
inblick i vad som händer i Österåkers 

kommun och våra olika verksamheter. 
Du kan också välja att prenumerera 
på Ditt Österåker som e-nyhetsbrev 

direkt till din e-post. Anmäl dig 
på österåker.se/nyhetsbrev.

Tips!

»Vi har ett väldigt stabilt 
utgångsläge i Österåker,  
tack vare en ansvarfull och 
långsiktig ekonomisk politik«  
MICHAELA FLETCHER (M),  
KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE.
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Med de många möjligheterna till motion och 
idrottsutövande som kommunen erbjuder, finns 
goda möjligheter för Österåker att profilera sig 
som en frilufts- och idrottskommun. En strategi 
för detta ska tas fram.

Biskopstuna borgruin i Österskär ska bevaras 
långsiktigt och platsen ska utvecklas till att bli 
ett attraktivt besöksmål. Medel tillsätts för att 
fortsätta projektet med forskningsutgrävning och 
amatörarkeologisk kursverksamhet som pågått 
sedan 2018. 

Biblioteken har ett läsfrämjande uppdrag och 
tilldelas medel för att utveckla bibliotekens barn- 
och ungdomsverksamhet. 

Ekbacken ska förbättras som mötes- och 
arrangemangsplats. Under 2022 tas ett förslag 
fram på hur det utvecklingsarbetet kan se ut. 

Österåkers multiarena beräknas stå klar 
i augusti 2022. I budgeten avsätts medel för 
övertagandet samt uppstart av arenan.

En förstudie ska göras gällande en ny simhall 
vid brandstationen eller annan passande plats. 
I samverkan med Armada Fastighets AB ska 
också ett projekt gällande idrottsplats vid Ljus-
terö skola genomdrivas.

BYGGA, BO & MIL JÖ
Kommunen fortsätter att planera för att möta 
behovet av nya bostäder i takt med att Österå-
ker ska fortsätta att växa. Översiktsplanen är 
ett viktigt underlag för kommunens planering 
och prioriteringar. Planen togs fram 2018 och 
ska aktualitetssäkras under 2022. 

Säkerhet och krisberedskapsarbete ligger 
högt på dagordningen. Bland annat ska en 
krisberedskapsplan för dagvatten vid skyfall tas 
fram och möjligheterna att säkra sjön Largen 
som dricksvattenreserv ska utredas. Planeringen 
för det fortsatta arbetet med klimatanpassnings-
frågor intensifieras. En beredskapssamordnare 
anställs dessutom under 2022.

I dagsläget bevakas skärgårdsfrågorna av 
flera olika förvaltningar och funktioner. Behov 
finns att samorganisera dessa resurser och ska 
därför organiseras för att förbättra den strate-
giska skärgårdsutvecklingen.

En aspekt av det trygghetsskapande arbetet 
handlar om att skapa platser där många kan 
och vill vara. Här märks exempelvis Öst-
eråkers multiarena, en plats för rörelse och 
evenemang för många olika åldrar, liksom en 
förstärkt satsning på trygga offentliga miljöer.

kommun åtagit sig att skapa förutsättningar för  
7 000 bostäder och 7 000 nya arbetstillfällen. 
I de nya stadsdelarna behöver det möjliggöras 
för nya verksamhetslokaler och i områden 
under förtätning behöver befintliga lokaler ses 
över och utvecklas. Fokus kommer även fortsatt 
att ligga på att skapa plats för såväl bostäder 
och arbetstillfällen som omsorg och utbild-
ningsplatser.

OMSORG & STÖD
Under 2022 fortsätter förverkligandet av en 
familjecentral för att ytterligare stärka stödet 
och nätverket kring små barn och deras 
familjer. 

Det drogförebyggande arbetet stärks. 
Kommunstyrelsen ges därför i uppdrag att i 
samarbete med berörda nämnder uppdatera 
den strategi som finns i arbetet mot bland 
annat droger, alkohol, narkotika, dopning, 
tobak och spel (ANDTS) och tydliggöra att 
Österåker har en nollvision mot droger. Ett 
utökat fokus läggs också på att motverka våld 
i nära relationer.

Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag 
att se över en utökning av verksamheten för 
träffpunkterna för äldre. Nämnden får också 
i uppdrag att under 2022 starta en sportskola 
för kommunens äldre invånare. Syftet är 
att skapa förutsättningar för ett hälsosamt 
åldrande och att inspirera till en aktiv och 
meningsfull fritid. Inom hemtjänsten finns 
åtgärder som syftar till att ge kunderna en 
förbättrad kvalitet. Nämnden får också i upp-
drag att utreda förutsättningarna för att införa 
platsgaranti på särskilt boende för personer 
som är 90 år och äldre.

Satsningen på kostnadsfria mensskydd på 
Ungdomsmottagningen fortsätter under 2022.

TRAFIK & INFRASTRUKTUR
Den satsning som inleddes år 2021 för att 
skapa attraktiva offentliga miljöer fortsätter 
under 2022.

Arbetet fortsätter med att ta fram en cy-
kelplan för utveckling av nätet av gång- och 
cykelvägar. Kommunen ska också fortsätta 
att verka för att regionens och Trafikver-
kets fråga gällande gång- och cykelväg till 
Arninge blir av. Fler cykelparkeringar ska 
anläggas. Förbättrad trafiksäkerhet kring 
skolorna så att fler barn kan cykla eller gå 
till och från skolan är fortsatt prioriterat.

God belysning är en viktig trygghetsfak-
tor. En strategi för kommunens belysning 
ska därför tas fram där såväl trygghets- som 
hållbarhetsperspektivet beaktas. 

Under 2022 fortsätter ett arbete med 
ambitionen att anlägga en brygga i Lind-
holmsviken som en del i en båtlinje mellan 
Österskär och Ljusterö. Dessutom ska beho-
vet av ytterligare muddring i Åsättra hamn 
för vintertrafik utredas.

UPPLEVA & GÖRA
Kultur- och föreningsverksamheten stärks på 
olika sätt i 2022 års budget. Bidragen för 
kulturevenemang och föreningsbidragen ökas. 

DITT ÖSTERÅKER #2 NOVEMBER 2021

– Vi satsar på en utveckling av Byggnadsnämn-
dens arbetssätt och processer och här är 
digitalisering av tjänster ett fokusområde. Vi vill 
på så sätt uppnå en ökad nöjdhet med verksam-
hetens bemötande och tillgänglighet.

BYGGNADSNÄMNDEN, RICHARD ORGÅRD (M)

– Nämndens fokus är att se till så att valen 
till riksdag, kommun och region 2022 
genomförs på ett korrekt, demokratiskt 
och smidigt sätt och där alla röstberättigade 
ska kunna rösta. Antalet invånare ökar och 
därmed behovet av fler röstningslokaler. 
Det ser vi, tillsammans med duktiga tjän-
stemän, till att det finns tillgängligt.

VAL- OCH DEMOKRATINÄMNDEN 
LOT TA HOLMGREN (M)

– Pengen för förskole- och skolverksamhet höjs 
med 2,2–3 procent. Det innebär en sammanlagd 
satsning i budgeten om 22,4 miljoner kronor. Arbetet 
fortsätter med att skapa förutsättningar för en ökad 
likvärdighet mellan skolorna i kommunen. Det gör 
vi bland annat genom Pedagogcentrum, som även 
erbjuder stöd- och fortbildningsinsatser till  
pedagoger.

FÖRSKOLE- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN, HAMPE KLEIN (M)

– Det är glädjande att bidrag till föreningar 
och kulturevenemang ökar, att en barn- och 
ungdomsbibliotekarie anställs och att ett 
seniorsportotek utreds. Men också att 
multiarenan invigs och att en ny plats för 
lek och aktiviteter anläggs på Ljusterö. 
Dessutom inleds arbetet med att planera 
för en simhall.

KULTUR- OCH FRIT IDSNÄMNDEN, ARNE EKSTRAND (KD)

– Förorenad mark på marinor och 
hantering av PFAS, högfluorerande 
ämnen, har stort fokus 2022, ett arbete 
som strävar mot en giftfri miljö. Det stora 
krisberedskapsarbete som sätts igång 
i och med budget 2022 är också väldigt 
viktigt. Det handlar till exempel om att 
säkra dricksvattenreserv, plan för dag-
vattenhantering vid skyfall och generell 
beredskapssamordnare för att förbättra 
beredskapen inför eventuella kommande 
händelser.

MIL JÖ- OCH HÄLSOSK YDDSNÄMNDEN 
ANNE-LI HILBERT (C)

– Vi fortsätter med den mycket uppskatta-
de extra satsningen på attraktiva offentliga 
miljöer. Det görs en fördjupad studie för att 
anlägga en trafikbrygga i Österskär för att 
skapa möjligheter till skärgårdstrafik. Det 
ska också tas fram en ny belysningsstrategi 
för ökad trygghet och attraktivitet och 
samtidigt ta hänsyn till ljusföroreningar.

TEKNISK A NÄMNDEN 
MATHIAS LINDOW (L)

        – Ett viktigt mål är att öka genomström- 
ningen på gymnasiet inom programtiden och 
därmed undvika extra studieår. Därför stärks 
studievägledningen i kommunen. För att 
hjälpa fler ungdomar tillbaka till studier eller till 
sysselsättning stärks det kommunala aktivitet-
sansvarets verksamhet för ungdomar som inte 
fyllt 20 år. Satsningen på kostnadsfria hygienpro-
dukter på Ungdomsmottagningen fortsätter.

GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGS- 
NÄMNDEN, KENNETH NET TERSTRÖM (M)

– Vi satsar på att öka den fysiska och 
psykiska hälsan hos äldre och personer 
med funktionsvariation genom att skapa 
möjligheter att umgås och träffa andra. 
En seniorsportskola ska startas för 
kommunens äldre invånare i samverkan 
med några av kommunens föreningar. 
Dessutom genomförs kommunens första 
Funkisfestival redan nu i vår.

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 
MONICA K JELLMAN (L)

– Vi prioriterar uppbyggnaden av en famil-
jecentral och att ta fram samverkansavtal 
med Region Stockholm som syftar till 
att minska skillnaderna i livsvillkoren för 
Österåkers barn. Vi satsar också på skyddade 
boenden vad gäller våld i nära relationer.

SOCIALNÄMNDEN 
CHRIST INA FUNHAMMAR (M)

– Fokus för Kommunstyrelsen 2022 
är på trygghet och samhällsutveck-
ling. Det handlar bland annat om 
att möjliggöra samlade utredningar 
och planläggningar av flera områden 
för att kunna tidigarelägga 
detaljplaneläggning. Vi ska utreda 
lokalisering av en ny simhall och 
starta arbetet med en idrottsplats 
vid Ljusterö skola. Vi tar fram ett 
program för ett tryggare Österåker, 
liksom en strategi som förtydligar 
vår nollvision mot droger.

KOMMUNST YRELSEN 
MICHAEL A FLETCHER (M)

De politiska  
nämndernas ordförande 

om frågor i fokus 2022

       Kommunfullmäktige sammanträder måndag 
13 december i Kommunfullmäktigesalen i Alcea-
huset klockan 18.30. Ta del av handlingar och 
följ mötet i direktsändning eller i efterhand. Mer 
information via österåker.se/kommunfullmäktige.
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4 DECEMBER  

FÖRFATTARBESÖK MED CAMILLA BRINCK

Möt Camilla Brinck, författaren till bokse-
rien om Musse och Helium, på Österåkers 
bibliotek i Åkersberga. Här berättar hon om 
sina karaktärer och deras värld för barn och 
deras vuxna. Författarbesöket är kostnads-
fritt och du hämtar din biljett på biblioteket 
i Åkersberga centrum. Tid: 11.30. Läs mer 
om bibliotekets evenemang på bibliotek.
osteraker.se/evenemang. 

4 DECEMBER  

FIRA LILLJUL – PIKKUJOULUT

Var med och ladda upp julstämningen 
genom att fira lilljul – eller pikkujoulut som 
vi säger på finska. På Träffpunkt Fyren i 
Åkersberga blir det fartfylld julkonsert 
med tomten Valto, presentutdelning för 
barnen och pepparkakor, karelska piroger 
med äggsmör och varmkorv till de yngsta. 
Tid: klockan 15–17. Arrangör är Åkersberga 
finska förening med stöd av Österåkers 
kommun. Biljetter kostar 50 kronor för 
vuxna. Ungdomar och barn har fritt inträde. 
Biljetten köps vid dörren, kontant betalning. 
Läs mer på österåker.se/evenemang. 

12 DECEMBER 

MÅNGA VILL VARA MED I 
FUNKISFESTIVALEN

Det sprakade av utstrålning och talang 
när en härlig skara deltagare sjöng och 
uppträdde på audition till Funkisfestivalen 
den 11 november. Funkisfestivalen är en 
musikfestival med syfte att lyfta fram 
personer med funktionsnedsättning som 
har insatser inom LSS, lagen om särskilt stöd. 
     – Det är så roligt att vi har engagerade och 
talangfulla invånare som vill ställa upp och 
representera Österåker i Funkisfestivalen 
nästa år. Alla som ställer upp i delfinalen 
sätter verkligen stjärnglans på vår kommun, 
säger Maria Alvo Barba, sakkunnig funk-
tionsnedsättning på socialförvaltningen på 
Österåkers kommun. 
    Snart börjar coachning av sång och hjälp 
att vässa framträdandet ytterligare. Den 
som ska representera Österåker bestäms 
på delfinalen den 10 februari 2022, på Berga 
Teater i Åkersberga.  
     Missade du audition till Funkisfestivalen 
men vill vara med? Inga problem! Du kan 
fortfarande anmäla ditt intresse och få 
chansen att uppträda på delfinalen på Berga 
teater. Skicka en film på dig där du sjunger en 
sång via wetransfer.com till  
maria.alvobarba@osteraker.se senast den 
12 december.  Läs mer på österåker.se/
funkisfestivalen.  

13 DECEMBER 

ÄNTLIGEN LUCIA!

Lucia kommer med ljus och stämningsfull 
sång till Österåker den 13 december. 
Österåkers Luciafirande arrangeras av 
Lions med stöd av Österåkers kommun. 
Den konstnärliga delen av firandet står 
Livat för. På österåker.se/evenemang 
kommer du att kunna ta del av hur och 
var du kan ta del av årets firande.

EN FÖRSKOLA MED 
SPRÅKET I FOKUS
Språkförskolan Penseln i Åkersberga 
välkomnar barn i förskoleåldern med 
diagnosen språkstörning från hela 
Österåkers kommun. Här arbetar tre 
förskollärare och en logoped för att 
barnen ska få rätt stöd. Cirka åtta pro-
cent av alla barn har en språkstörning, 
det motsvarar ungefär två barn i varje 
klass. En språkstörning är en medfödd 
funktionsnedsättning som innebär att 
du har svårt att producera och/eller 
förstå talat språk.

Språkförskolan Penseln är en kom-
munal skola som arbetar medvetet 
med språket och leken i centrum till 
exempel med hjälp av bildstöd och 
tecken. I kombination med den språk-
stimulerande verksamheten får barnen 
en intensiv logopedbehandling.

På österåker.se/förskola kan du läsa 
mer om Penselns verksamhet och hur 
du ansöker. Ansökningsprocessen för 
2022 är igång.  

Muista katsoa Österåkerin kunnan verkkosivuja osteraker.se/suomeksi. Ota yhteyttä: suomeksi@osteraker.se, 08-540 810 27 tai 08-540 810 00.

Tips!
Viste du att vi finns i sociala medier?  Viste du att vi finns i sociala medier?  

Du hittar oss på Facebook, Instagram Du hittar oss på Facebook, Instagram 
och Linkedin. Når oss gör du  och Linkedin. Når oss gör du  

på 08-540 810 00 eller  på 08-540 810 00 eller  
redaktionen@osteraker.se.redaktionen@osteraker.se.

 PÅ GÅNG 

NYHETER FRÅN ÖSTERÅKERS KOMMUN

STÖKIGT NÄR VI SKAPAR 
PARADIS FÖR POLLINERARE
I vinter inleder Österåkers kommun 
ett arbete för ökad biologisk mångfald, 
som medför att det kan bli stökigt i din 
närmiljö under en tid. Vi vill skapa nya 
brynmiljöer mellan skog och bebyggelse 
med blommande buskar och träd så att 
fler pollinerare såsom fjärilar, humlor 
och vilda bin ska trivas där.

För att skapa brynmiljöerna 
behöver vi röja sly och ta bort en del 
träd och plantera nya blommande 
buskar och träd där det är lämpligt. En 
del stammar och ris lämnas kvar efter-
som döda träd är bra för den biologiska 
mångfalden. Arbetet är långsiktigt och 
det tar några år innan de nya brynmil-
jöerna är etablerade.

Vi kommer att använda stora maskin-
er i arbetet. Det är viktigt att du av säk-
erhetsskäl inte går nära dessa. Läs mer 
om arbetet på österåker.se/brynmiljö.
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TACK ALLA SOM HAR HITTAT UT I ÅR
Orienteringsförbundets friskvårdsprojekt Hitta ut lockar många tusentals 
deltagare att upptäcka sina omgivningar på ett lekfullt och inspirerande 
sätt. Hitta ut-säsongen i Österåker är nu över för i år. Vi är närmare  
1 500 personer som har registrerat oss för Österåker i appen Hitta ut och 
närmare 100 personer har tagit alla 97 checkpoints! Vi på Österåkers 
kommun ser, tillsammans med OK Österåker, fram emot att ta nya kliv 
genom att utveckla Hitta ut 2022. Vi återkommer i vår!

 PÅ GÅNG 

  AKTUELLT 

I år deltog Österåkers kommun i En vecka fri från våld. En 
återkommande kampanj- och aktivitetsvecka, som ägde rum 
22–28 november, i samband med FN:s internationella dag för 
avskaffandet av våld mot kvinnor den 25 november. Initiativet 
är skapat av Unizon och MÄN och stöds av Sveriges kommuner 
och regioner, Jämställdhetsmyndigheten, Myndigheten för ung-
doms- och civilsamhällesfrågor och Länsstyrelserna. Österåkers 
kommun deltog för att uppmärksamma att våld aldrig är ok 
och det går att förebygga. Mer information om kommunens 
våldsförebyggande arbete finns på österåker.se/våld.

av alla kvinnor under 50 år har 
utsatts för våld eller känt sig rädda 
för våld i en nära relation under de 
senaste 12 månaderna enligt Sifo. 

10%

Parker är målet för promenaden eller 
utflykten, att uppleva evenemang i 
eller att mötas på. De är platser som 
stimulerar till rörelse, lek, nyfikenhet och 
upplevelser, men också till återhämtning 
och lugn. Genom att skapa platser där 
många vill vara, bidrar de till en ökad 
trygghet. De fyller också en viktig funk-
tion för den biologiska mångfalden, dag-
vattenhantering, renare luft och andra 
ekosystemtjänster. 

Österåkers kommun har nu antagit 
en ny parkstrategi som blir vägledande 
i all ny planering och utveckling av nya 
och befintliga bostadsområden. Den 
vägleder också i skötseln och utvecklin-
gen av de befintliga parkerna. Du hittar 
den på österåker.se.

Strategi för att säkra 
bostadsnära parker

Så många checkpoints har Öster- 
åkersborna registrerat tillsammans 

under Hitta ut-säsongen  
2021!

37000
ÄVEN VACCINERADE SKA TESTA SIG  
VID SYMTOM PÅ COVID-19 
Från den 22 november ska alla som är sex år eller 
äldre testa sig vid symtom på covid-19. Det gäller även 
dig som är vaccinerad mot covid-19. I händelse av ökad 
smittspridning i landet ger det regionerna möjlighet att 
upptäcka också mindre förändringar i utbredningen 
och bryta fler smittkedjor. Läs mer på folkhälsomyn-
digheten.se.
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Österåkers kommunala grundskolor är på plats 
15 i landet när det gäller gymnasiebehörighet, 
det visar statistiken när alla kommunala 
grundskolor jämförs.

Statistiken baseras på betygen som sattes 
för de elever som gick ut nian vårterminen 
2021. När det gäller meritvärdet och andelen 
elever som nått kunskapskraven är Österåker 
på topp 30 av landets 290 kommuner.

– Det är många års pedagogiskt arbete vi 
ser resultat av. Redan i förskolan sätter vi den 
pedagogiska grunden för ett lärande som bar-
nen bär med sig under sin utbildning. Jag vill 
rikta ett stort tack och grattis till alla elever och 
medarbetare som presterat så bra, säger Ann 
Bisenius, skolchef på Österåkers kommun.

HÖG ANDEL GYMNASIEBEHÖRIGA 

»Om inte jag, 
vem? 
Om inte nu, 
när?«  
HANNE ERIKSSON,  
VICE ORDFÖRANDE FÖR 
KVINNOJOUREN ÖSTERÅKER 
UNDER INVIGNINGEN AV  
EN VECKA FRI FRÅN VÅLD.

Just nu genomför Polisen den nationella kampanjen Del-
bart som syftar till att öka kunskapen om sexualbrott mot 
barn på nätet. Delbart innehåller råd för unga om hur 
de ska tänka när de är på nätet, stöd för unga som blivit 
utsatta på nätet och utbildningsmaterial för skolor att 
sprida till sina elever. Läs mer på polisen.se/delbart.

Svensk lag gäller 
även på nätet
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