
DAGS ATT VÄLJA SKOLA TILL HÖSTEN!
Har du ett barn som ska börja eller byta grund-
skola höstterminen 2022? Då är det dags för 
dig som vårdnadshavare att göra ett skolval!
Valet till de kommunala skolorna i Österåker 
pågår under perioden 1–15 februari 2022. 
Det gäller dig som har barn som ska börja i 
förskoleklass eller ska börja i årskurs 4 eller 7 i 
en skola utan automatisk överflyttning till nästa 
årskurs. Genom att delta i skolvalet ökar dina 
chanser att få den skolplacering som du önskar. 
Det finns ingen rättighet att få en skolplacering i 
den närmaste kommunala skolan.

Du gör skolvalet via e-tjänsten som finns på 
österåker.se/skolval . Där kan du söka till alla 
kommunala skolor i Österåker och ange om du 
även har ansökt till fristående skolor i kom-
munen. Ska du ansöka till en fristående skola, 
kontaktar du den. 

På österåker.se/skolval förklarar vi hur 
skolplaceringen går till. Här finns också svar 
på de vanligaste frågorna om skolvalet. Du kan 
jämföra och kontakta alla skolor i kommunen 
med hjälp av Hitta och jämför-tjänsten på 
österåker.se.

Resultatet av skolvalet visas i den e-tjänst 
där du tidigare gjorde din ansökan. Om 
du har fyllt i din e-post vid ansökan får du 
en notis när resultatet finns att ta del av.

Alla barn och elever ska få samma möjligheter att 
utvecklas utifrån sina förutsättningar. Kommunen 
har som mål att stärka likvärdigheten och öka 
kvaliteten hos alla förskolor och skolor i Österåker, 
oavsett om de är kommunala eller fristående. 
Pedagogcentrum är en viktig resurs i det arbetet. 

Verksamheten är baserad på kommunens 
kvalitetsarbete, men också på politiska uppdrag 
och läroplansförändringar från regeringen. Det har 
mynnat ut i stöd och insatser i form av föreläsningar, 
workshops, specialpedagogisk handledning, materi-
alutlåning samt fysiska och digitala fortbildningar.

– Det är ett fint likvärdighetsuppdrag. Våra 
utvärderingar visar att pedagogerna ser effekt av Ped-
agogcentrums insatser. Det är roligt att kunna bidra 
så konkret till eleverna, säger Myrna Selenius, utveck-
lingschef på utbildningsförvaltningen i Österåker.

Trots pandemin är Pedagogcentrums verksam-
heter och tjänster efterfrågade. 

– Det visar på att förskolorna och skolorna i 
Österåker fortsatt att utveckla sina verksamheter, för 
att alla barn och elever ska få en utbildning av god 
kvalitet, säger Myrna Selenius.

UNIK VERKSAMHET MED STOR BREDD
Förutom den reviderade läroplanen för grundskolan 
och grundsärskolan som börjar gälla 1 juli 2022, är 
det stort fokus på språkutvecklande arbetssätt i för-
skolan. Pedagogcentrum arbetar också  aktivt med att 
möta olikheter, främja elevernas närvaro i skolan och 
skapa ett nätverk för alla matematiklärare i Österåker. 

– När vi möter andra kommuner, organisationer 
och myndigheter som Specialpedagogiska skolmyn- 
digheten hör vi ofta att vår verksamhet är unik och 
eftersträvansvärd, säger Myrna Selenius.

SPRÅKUT VECKLING I FÖRSKOLAN
Förskolan är en viktig del i barns språkutveckling, 
inte minst för barn som inte har svenska som 
umgängesspråk hemma. Sedan 2021 pågår en 
statsbidragsfinansierad satsning för att stärka 

språkutvecklingen hos barn i Österåkers förskolor. 
Genom Pedagogcentrum får förskolorna specialped-
agogisk handledning. Dessutom har Pedagogcen-
trum ett Språkcentrum med pedagogiskt material för 
utlåning. som ska ge stöd till att utveckla språk och 
kommunikation redan i förskolan.

MATEMATIKNÄT VERK
Pedagogcentrum arrangerar regelbundet träffar för 
erfarenhets- och kunskapsutbyte bland matematiklära-
re i Österåker. Ambitionen med matematiknätverket 
är att skapa likvärdighet mellan skolorna i kommunen 
och utveckla undervisningen så att alla elever utveck-
las utifrån sina förutsättningar.  Det kan handla om 
gruppövningar, laborationer, problemlösning, digitala 
övningar och spetsmatematik. Genom nätverket har 
en rad lyckade satsningar mejslats fram. Ett exempel 
är Österåkersprovet som är ett verktyg för att kunna ge 
träffsäkert stöd på individnivå i matematik. 

AT T MÖTA OLIKHETER 
Skolan har alltid ett ansvar att tillgodose barns och 
elevers behov av stöd. Det gäller oavsett om det beror 
på sjukdom, olika nivåer av funktionsvariationer eller 
andra behov. För några år sedan lanserade Peda-
gogcentrum modellen Att möta olikheter. Hittills 
har närmare 90 procent av Österåkers förskolor och 
skolor fått stöd av Pedagogcentrum för att bli mer 
tillgängliga och inkluderande för alla elever. 

ÖK AD NÄRVARO  
En gemensam rutin för att främja elevernas närvaro 
samt upptäcka, utreda och åtgärda frånvaro är 
framtagen för skolorna i Österåker. Samverkan 
pågår mellan den centrala elevhälsan, Pedagog-
centrum, skolorna och socialtjänsten. För att stötta 
skolorna i detta arbete erbjuder Pedagogcentrum 
fortbildning genom föreläsningar, workshops och 
handledning.
Vill du veta ännu mer om Pedagogcentrum? Du hittar mer 
information på österåker.se/pedagogcentrum.

Pedagogcentrum i Österåker 
– kommunens nav för skolutveckling

Myrna Selenius och  
Frida Samuelsson.

Pedagogcentrum är kommunens träffpunkt och kreativa nav för alla pedago-
ger och skolledare i Österåker. Det är en unik verksamhet med mycket på 
gång under 2022.

Österåker är en populär inflyttning-
skommun och många som flyttar till 
vår skärgårdskommun är barnfamiljer. 
Att vi har en bra och likvärdig skola är 
därför en mycket högt prioriterad fråga. 
Och ambitionerna är högt ställda.

– Skolan fortsätter att utvecklas 
i positiv riktning i Österåker. Ökade 
meritvärden, ökat antal godkända elever 
i kärnämnena och en ökad andel som 
når gymnasiebehörighet är alla mätbara 
parametrar som indikerar att vi är på 
rätt väg. Det får vi också bekräftat i 
olika rankningar, säger Michaela Fletcher 
(M), Kommunstyrelsens ordförande.

– En stor del i detta har naturligtvis 
alla våra skickliga lärare och skolledare 
som varje dag gör ett fantastiskt arbete 
att utrusta våra barn kunskapsmässigt!

Österåkers kommun prioriterar 
långsiktiga satsningar inom förskola och 
skola. Under tidiga år läggs mycket av 
grunden för läs- och skrivutvecklingen 
och särskilda resursökningar görs därför 
på årskurs F–3 i budgeten för 2022. 

I Österåker har likvärdigheten 
mellan skolorna ökat. Det gäller 
resultaten i skolan, men också 
elevernas, personalens och vård-
nadshavarnas upplevelse av skolan. 

– Här är kommunens Pedagog-
centrum ett viktigt nav med stöd- och 
fortbildningsinsatser till pedagoger och 
skolledare inom både kommunens 
och de fristående aktörernas skolor. 
Våra samlade insatser borgar för 
fortsatt hög kvalitet i förskola och 
skola där barn, elever och pedagogerna 
utmanas, utvecklas och lär i en trygg 
miljö, säger Michaela Fletcher. 

SKOLAN ÄR EN HÖGT 
PRIORITERAD FRÅGA

FO
TO

: P
AT

RI
K 

LU
ND

IN
.

 I  FOKUS: SKOLA  

ditt Österåker
NYHETER FRÅN ÖSTERÅKERS KOMMUN 

#1
FEBRUARI 2022

SAMT YCKE I NYA LÄROPLANEN
Från nästa läsår fokuserar undervisningen i sex, 
samlevnad och relationer mer på värderingar 
och frågor om frivillighet och samtycke. 

Det är regeringen som har beslutat om 
ändringarna i läroplanen. Ambitionen är att 
förbättra kvaliteten och stärka likvärdigheten 
i undervisningen om sexualitet, samtycke och 
relationer. Ändringarna börjar gälla 1 juli 2022.

– Skolan har en viktig roll i arbetet med att 
främja elevernas hälsa och välbefinnande, förm-
edla betydelsen av samtycke och utveckla elever-
nas kritiska förhållningssätt till framställningar 
av relationer och sexualitet, säger Louise Fur-
ness, utbildningsdirektör i Österåkers kommun.

För att förbereda Österåkers pedagoger 
inför förändringen har Pedagogcentrum, 
i samverkan med Ungdomsmottagningen 
i Åkersberga tagit fram en utbildning. 

– Jag är stolt och glad att Pedagogcentrum 
kan ta fram stöd så snabbt vid exempelvis 
läroplansförändringar. Det ger lärarna 
de bästa förutsättningarna för att kunna 
bedriva en undervisning av hög kvalitet för 
kommunens unga, säger Louise Furness.

         Michaela Fletcher

METODVERKSTAN - EN MÖTESPLATS
Pedagogcentrums erbjuder alla pedagoger en 
gemensam mötesplats. Till Metodverkstan kan 
pedagoger inom förskola och förskoleklass kom-
ma för att inspireras till att hitta nya metoder för 
lärande enligt förskolans läroplan, ofta genom 
olika former av estetiska uttryckssätt.

– Det kan vara svårt för pedagogerna att 
komma ifrån för att ha fortbildning, därför har 
vi tagit emot dem tillsammans med sina barn-
grupper. Detta har varit väldigt uppskattat och 
jag ser fram emot att möta pedagoger och barn 
igen när pandemin är över, säger Frida Samu-
elsson, estetisk handledare på Metodverkstan.
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Här är några av de ärenden som Kommunfullmäktige behand-
lade vid sammanträdet den 31 januari. Du hittar samtliga 
handlingar och protokoll på österåker.se/kommunfullmäktige. 
Där kan du också ta del av sändningen från mötet i efterhand.
 

UPPDRAG AT T TA FRAM HÅLLBARHETSPOLICY
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en hållbarhetspolicy som 
ska ersätta den miljöpolicy som beslutades 2009. För att uppfylla 
kommunens vision och strategiskt område om hållbar utveckling behöver 
hållbarhetsarbetet breddas till att även innefatta sociala och ekonomiska 
aspekter, vilket kan tydliggöras i en hållbarhetspolicy.

DESTINATIONSSTRATEGI FÖR ROSLAGEN
De tre roslagskommunerna Österåker, Norrtälje och Östhammar 
har tagit fram en gemensam destinationsstrategi för Roslagen. 
Strategin blir en viktig utgångspunkt i det fortsatta arbetet med 
besöksnäringsfrågor och destinationsutveckling i Roslagen. Målet 

 POLITISKA BESLUT I KOMMUNFULLMÄKTIGE (KF) 

är en hållbar utveckling av Roslagen som en attraktiv och konkur-
renskraftig besöksdestination. 

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN FÖR KF
En budget och verksamhetsplan för Kommunfullmäktiges verksam-
het tas fram varje år. Kommunfullmäktiges budget för 2022 uppgår 
till netto 8,4 miljoner kronor. Det är en minskning jämfört med 
föregående år.

MOTIONER
Dessutom behandlades ett tiotal motioner, det vill säga förslag till 
beslut som läggs fram av en eller flera fullmäktigeledamöter till Kom-
munfullmäktige. Några av motionerna som behandlades var kunskap 
om allemansrätten, kameraövervakningar vid infartsparkeringar och 
bostadsbristen för studenter och ungdomar. 

Protokollet för Kommunfullmäktige anslås via österåker.se/fullmäktige  
upp till två veckor efter sammanträdet.

Österåkers kommun har ett mål om att ha länets bästa skolkommun. 
Men vad innebär målet och hur arbetar kommunen för att nå det? 
Louise Furness, utbildningsdirektör i Österåkers kommun, berättar 
om arbetet framåt och varför vi aldrig ska behandla alla lika.

Arbetet för länets bästa skolkommun
Vad beror de här resultaten på? 
– En viktig grund till våra goda resultat är 
självklart att våra medarbetare är skickliga 
och att utbildningen därför håller hög 
kvalitet. Sen är kontinuitet viktigt för att 
bygga relationer och verka för likvärdighet i 
skolan. Vi har fördelen av att kunna erbjuda 
den röda tråden med hög kvalitet i våra 
verksamheter från förskola via grundskola 
och fritidshem hela vägen till gymnasium. 

Våra koncept inom hälsa och arbetsro 
också viktiga för helheten. Vi har introducerat 
Hjärnhälsa enligt tio goda vanor. Det är ett 
koncept som inkluderar regelbunden motion 
och andra arbetsmetoder för att underlätta 
för eleverna att ta till sig kunskap. Ett annat 
koncept som vi arbetar med är PAX, som 
handlar om ökad arbetsro i klassrummen. 

Hur ser arbetet framåt ut för att nå 
målet om länets bästa skola? 
– Det handlar om att identifiera och 
genomföra ständiga förbättringar och att 
säkerställa att vi är en attraktiv arbetsgivare. 
Det finns en mycket hög kompetens i vår 
organisation. En viktig nyckel är den 
samverkan som sker mellan våra skolor 
för att höja kvaliteten på utbildningen och 
elevhälsan. En fördel i Österåkers kommun 
är den kompetensutveckling som erbjuds 
genom Pedagogcentrum där våra pedagoger 
får möjlighet till bra utbildningar lokalt i 
hemkommunen.

GODA RESULTAT FÖR DEN  
KOMMUNALA GRUNDSKOLAN
Eva Wetterstrand är ansvarig för 
den kommunala verksamheten inom 
förskola och skola i Österåker. Hon 
berättar att Österåkers kommunala 
grundskolor nu ökat till plats 15 i landet 
när det gäller gymnasiebehörighet-
en. Det visar statistik som baseras 
på betygen 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.

 
            Eva W

etterstrand

Louise Furness, utbildnings-
direktör i Österåker, vid 
Österåkers gymnasium.

FOTO: PATRIK LUNDIN.

Vi vill, och 
arbetar för, att 
Österåkers kom-
muninvånare 
ska känna 
stolthet över 
våra förskolor 
och skolor i kom-
munen och ha ett 
högt förtroende 
för de pedagoger 
som verkar där.

Vad innebär målet om länets bästa 
skolkommun? 
– Målet om länets bästa skolkommun utgår och 
mäts utifrån flera olika perspektiv. Vi mäter till 
exempel hur barn och elever upplever våra förskolor 
och skolor gällande trygghet, delaktighet och 
undervisning, men också andra typer av resultat, 
som betyg, nyttjandegrad i förskolan och lärarbe-
hörighet. Vi fokuserar på de faktorer som enligt 
forskning är avgörande för utbildningens kvalitet.

Det finns också andra viktiga beståndsdelar i 
arbetet med att nå målet. Det handlar om att vara 
en attraktiv arbetsgivare, att erbjuda en trygg utom-
husmiljö och säkra skolvägar samt en meningsfull 
fritid för våra barn och unga. Att alla vi som arbetar 
och verkar i Österåker hjälps åt och drar i samma 
riktning är avgörande för att vi ska nå målet.

Vad är prioriterat i arbetet för att nå målet? 
– Det absolut viktigaste är att vi har skickliga, 
engagerade och utbildade medarbetare i förskolan 
och skolan, som med högt ställda förväntningar 
möter våra barn och elever varje dag. Tillsammans 
med skolledning och med stöd av föräldrar, 
förvaltning och politik ska de ha de bästa förutsätt- 
ningarna att utforma undervisningen för att alla 
barn och elever ska utvecklas mot målen och 
kunna nå sin fulla potential. 

Vilka utmaningar finns? 
– Vi vill ständigt förbättra likvärdigheten i våra 
verksamheter. Likvärdighet i skolan innebär inte 
att undervisningen ska utformas på samma sätt 
överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. 
Det innebär att alla elever ska ha lika tillgång till 
kvalitativ utbildning, oavsett vilken förskola eller 
skola man går i och att utbildningen ska kompens-
era för barnens och elevernas olika förutsättningar 
och behov.

En likvärdighetsresurs som vi är väldigt stolta 
över i Österåker är Pedagogcentrum. Där erbjuds 
alla förskolor och skolor kostnadsfria skolutveck-
lingsinsatser, skräddarsydda för varje verksamhet. 
Det kan handla om allt ifrån handledning för 
elevhälsans personal till föreläsningar om digitalitet 
i förskolan och utlåning av pedagogiskt material. 

Vilka förbättringar har skett sedan målet 
om länets bästa skola beslutades för tio 
år sedan?  
– Vi kan se att andelen elever med minst gymnasie-
examen inom tre år, på tio år har gått från 66 pro-
cent till 77 procent. Det genomsnittliga meritvärdet 
i årskurs 9 har ökat från 227 till 247 sedan 2015. 
Det är fantastiskt vilka resultat vi kan se över tid och 
vi vill ständigt förbättra dem.

Kommunens undersökningar visar att 
barn, elever om vårdnadshavare är nöjda 
med förskola och skola. SCB:s medbor-
garundersökning visar ett lägre betyg. Hur 
tänker du kring det? 
– SCB:s undersökning är en attitydundersökning 
hos slumpvis utvalda invånare från 18 års ålder med 
flertalet övergripande frågor. Det innebär att frågor-
na om skolan har besvarats även av dem som inte 
nyttjar verksamheten. Skola är ett ämne som engag-
erar och diskuteras av en bred publik. Det vi hör och 

läser kan ha stor betydelse för hur vi uppfattar 
något, även om vi inte nyttjar verksamheten.

I kommunens egen undersökning är 
det barn, elever och vårdnadshavare i våra 
förskolor och skolor som svarar. Frågorna har 
tagits fram tillsammans med verksamheterna 
och av extern kompetens. Vi ställer flera frågor 
kring varje delområde.

Det finns alltid en osäkerhet i tolkningen av 
attitydundersökningar som enbart baseras på 
enkäter. Därför följer vi alltid upp våra egna 
undersökningar med dialoger. Vi jämför svaren 
med andra typer av resultat och enkäter, såsom 
Skolinspektionens enkät. Vi gör också analyser 
utifrån en helhetsbedömning.

Vi vill, och arbetar för, att Österåkers 
kommuninvånare ska känna stolthet över våra 
förskolor och skolor i kommunen och ha ett högt 
förtroende för de pedagoger som verkar där.

Vad behövs för en bra skoldag? 
– Att våra barn och elever möts av engagerade, 
kunniga pedagoger och skolledare med höga 
förväntningar. Alla erbjuds en variation av 
undervisningsmetoder som är anpassade efter 
deras förutsättningar och behov. Var aldrig så 
orättvis att du behandlar alla lika!



   
22 FEBRUARI 

SJUNG I KÖR PÅ FINSKA!

Laulavaiset är finska och betyder sångare. 
Det är också namnet på en ny finskspråkig 
kör i Åkersberga. Kören tränar varannan 
tisdag under våren med start den 22 
februari. Kören är kostnadsfri när du blir 
medlem i Åkersberga finska förening. 
Läs mer på österåker.se/evenemang.

10 FEBRUARI 

SE DELFINAL AV FUNKISFESTIVALEN

Funkisfestivalen bjuder på sprakande 
stjärnglans när de sju artister som gick vidare 
från audition i november tävlar i delfinal på 
Berga teater i Åkersberga den 9 februari. 
Vinnaren går vidare till semifinal i Stockholm i 
april. Delfinalen är inte öppen för allmänheten 
men från den 10 februari kan du ta del av den i 
vår festivalfilm som publiceras på österåker.se.

6 MARS 

LILLE STORE CHAGALL

Den åldrade konstnären Marc Chagall 
möter sig själv som barn i form av 
en docka. Tillsammans återvänder 
pojken och den gamle mannen till de 
minnen som format Chagalls liv, i en 
poetisk och musikalisk föreställning. 
Medverkande: Manne af Klintberg, 
Annika Arnell och Miriam Oldenburg. 
Klockan 14 på Berga teater. Biljetter köps 
på roslagen.se. Covid-pass behövs.

7 MARS 

MUSIKKAFÉ I FOLKETS HUS

Camilla Ehrling och Calle Soler är en välkänd 
duo från Åkersberga som har sjungit och 
spelat ihop länge. De bjuder på det mesta 
från Beatles till Sinatra och Taube med 
mellanprat och tar även med publikens 
önskemål av musik. Klockan 15 i Bergasalen i 
Folkets Hus.  Biljetter köps på biofacklan.se.

14 MARS 

ABBA-FOTOGRAF BERÄTTAR OM SITT LIV

För den bredare allmänheten är Anders 
Hanser mest känd som ABBA:s fotograf. 
Nu kommer han till Biograf Facklan i 
Åkersberga, och berättar om sitt osannolika 
liv och bjuder på en film där Björn, Benny 
och Frida från ABBA, Kalle Moraeus, 
Tommy Körberg, Eric Gadd, Tomas Ledin 
och många fler medverkar. Klockan 14 
på Biograf Facklan. Biljetter kostar 140 
kronor och bokas via biofacklan.se.
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ARBETET MOT ÖPPEN 
DROGFÖRSÄL JNING 
GER RESULTAT
Åkersberga centrum klassas 
inte längre av Polisen som utsatt 
område med en öppen droghandel. 
Det är resultatet av ett aktivt och 
långsiktigt samarbete mellan 
Österåkers kommun, Polisen och 
flera andra aktörer.. 

När ordinarie kommunpolis 
Madeleine Holmström går på 
föräldraledighet under våren 
2022 blir det Robert Sundler 
som tar över som tillförordnad 
kommunpolis för Österåker. Han 
är sedan tidigare områdespolis i 
Södra Roslagen och har arbetat 
nära Madeleine Holmström i sam-
verkan med Österåkers kommun. 
Robert Sundler har arbetat som 
polis i 12 år och är för många ett 
känt ansikte i kommunen.

GÅ PÅ TIDSRESA I  
GÅNGTUNNEL
Vill du vara med om en tidsresa? 
Gångtunneln under Norrgårdsvä-
gen har försetts med foton och 
berättelser från det gamla Åkers-
berga. Hur såg det till exempel ut 
innan väg 276 med vägtunneln 
under centrum anlades? Hur såg 
centrum ut? Åkersberga station? 
Och vilka var gårdarna som gav 
namn åt flera av våra centrala 
bostadsområden?

Fotona och berättelserna 
har valts ut tillsammans med 
Österåkers hembygdsförening och 
sitter på emaljerade plattor. Ny 
belysning har dessutom satts upp 
i gångtunneln, för en tryggare och 
trevligare upplevelse. 

TYCK TILL OM KUST  

OCH SKÄRGÅRD!
Österåkers kommun har 
tagit fram ett förslag till 
tillägg som syftar till att 
fördjupa kommunens 
översiktsplan i de frågor som 
berör fastlandets kust och 
skärgård. Nu är förslaget 
ute på granskning och du 
har möjlighet att lämna 
synpunkter till och med 17 
mars 2022. Läs mer och 
tyck till på österåker.se/
framtidensösteråker.

DIGITAL FÖRÄLDRASKAPSBEKRÄF TELSE
Från den 1 januari 2022 bekräftas föräldraskap via en e-tjänst på Skat-
teverkets webbplats. Det innebär att ogifta, nyblivna föräldrar kan regist-
rera detta via dator eller mobil under de första 14 dagarna efter barnets 
födelse. Det är också möjligt att anmäla gemensam vårdnad i e-tjänsten.

 EVENEMANG 

 AKTUELLT 

NYHETER FRÅN ÖSTERÅKERS KOMMUN

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.

Du som blir eller har blivit 
utsatt för våld ska aldrig behö-
va känna dig ensam. Stöd 
finns att få.

Ungdomsjouren Bellis 
har tagit initiativ till en dekal 
som nu finns på platser runt 
om i kommunen. På dekalen 
finns QR-koder, som går att 
skanna med en mobiltelefon, 
för att du snabbt ska kunna 
få kontakt med någon från 
kommunens socialtjänst, 
Ungdomsjouren Bellis, 
Kvinnojouren Österåker eller 
Svenska kyrkan.

Om du utsätts för hot 
och våld av någon som du 
bor ihop med, eller en annan 
närstående person, kan du få 
hjälp och stöd av socialtjän-
sten i Österåkers kommun. 
För kontaktuppgifter besök 
osteraker.se/vald.

VÅLD ÄR ALDRIG OK  
- HJÄLP FINNS AT T FÅ!

1200
Så många slumpmässigt utvalda 
Österåkersbor från 18 år, fick 
under hösten 2021 möjlighet att 
svara på frågor från statistik-
myndigheten SCB om att leva 
och bo i Österåker. Frågorna 
rör vardagen, kommunens 
verksamheter,  trivseln och 
trygghet. 
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97%
tycker att Österåker är en bra plats 
att leva och bo på. Det är högre än 
snittet i Stockholms län som ligger på 
91 procent. Områden som fått bra 
betyg av Österåkersborna i SCB:s atti-
tydundersökning är underhåll av den 
offentliga miljön, liksom möjligheten 
att utöva idrott, motion och friluftsliv. 
Även trygghet får ett gott betyg.  
Vill du veta mer? Se österåker.se/
medborgarundersökning.

FÖRBÄT TRAD  
TILLGÄNGLIGHET PÅ 
STORÄNGSTORGET
Storängstorget har i många år 
saknat ett ledstråk som hjälper 
synskadade att orientera sig 
med hjälp av teknikkäpp.

Med råd från Synskadades 
riksförbund och i samarbete 
med Tillgänglighetsrådet i 
Österåkers kommun, byggs nu 
ett ledstråk med vita, taktila 
plattor. De taktila plattorna 
har en tydligt kännbar struktur 
som kan uppfattas med såväl 
fötterna som med teknik-
käppar. Stråket leder mellan 
Bergavägen, över Storängstor-
get och vidare till Åkersberga 
station. Arbetet beräknas vara 
klart i mitten av februari.

Fler tips om vad som är på gång hittar du på 
österåker.se/evenemangskalendern.

VALÅRET 2022 ÄR IGÅNG 
Söndagen den 11 september är det val till Sveriges riksdag samt till 
kommun- och regionfullmäktige för mandatperioden 2022–2026. 
Aktiviteterna kring valet kommer att prägla hela 2022. Det är Val- och 
demokratinämnden i Österåkers kommun som har i uppdrag att organisera 
och genomföra valet här.

Nytt för det här valet är att Kommunfullmäktige har beslutat att utöka 
antalet valdistrikt från 21 till 25 för att möta det växande Österåker med 
allt fler röstberättigade. Inom kort kommer vi att inleda rekrytering av 
röstmottagare som kan jobba i vallokal på valdagen eller under förtids-
röstningsperioden. Håll utkik på österåker.se/val! Där fyller vi på med 
relevant information efterhand.


