
Årsredovisningen för 2021 är klar. Kommunen har klarat 2021 bra, trots att året inledningsvis

innehöll osäkerheter i kölvattnet av coronapandemin. Utvecklingen har varit positiv sett till

helårsbasis och för 13 året i rad gör kommunen ett positivt resultat. I bokslut 2021 har

kommunen ett positivt resultat på nära 267 mnkr och lever upp till balanskravet, då även

resultatet efter balanskravsjusteringar är positivt. Även koncernens resultat är positivt och uppgår

till 365,8 mnkr. I koncernens resultat ingår, förutom kommunen resultat, även 100 procent av

Armadas resultat om 96,8 mnkr och 43,9 procent av Roslagsvattens resultat om 5,6 mnkr.

Utsikterna på arbetsmarknaden sågi början av året dystra ut med bland annat hög arbetslöshet

och prognosmakare poängterade det mycket svårbcdömda läget. Läget har under året förbättrats

på arbetsmarknaden och arbetslösheten för riket var i december 2021 8,2 procent (enligt SCB). I

januari 2021 var motsvarande arbetslöshetssiffra 9,0 procent och arbetslösheten har minskat

kontinuerligt under i princip samtliga månader under året. I Österåker var arbetslösheten 4,2

procent i december 2021, Vilket är en minskning med en procentenhet jämfört med samma
period 2020. I länet som helhet Ligger arbetslösheten på 6,7 procent.

Österåker är fortsatt en mycket attraktiv kommun för såväl boende, som näringsliv och

byggentreprenöter och kommunen hade under 2021 en starkare be folkmingsökning än både länet

och riket. Österåker hade den 31 december 2021 48 234 folkbokförda invånare, Vilket är en

Ökning med 1 590 personer under året. Befolkningsökningen beror till största delen på inflyttning

och totalt färdigställdes cirka 400 bostäder under året. Takten ökar i detaljplaneringen i attraktiva

lägen för att möta efterfrågan på bostäder med hög boende- och livskvalitet. Under 2021 sattes

produktion av 600 bostäder igång, varav cirka 350 var småhus.

Kommunens arbete styrs av Visionen, sju övergripande inriktningsmål och sex ñnansieüa mål.

Kommunen arbetar även med en långsiktig ekonomisk planering med utblick över kommunens
utveckling de kommande tio åren. Måluppfyllelsen för de övergripande målen har ökat under

2021 jämfört med tidigare år och de ñnansiella målen bedöms som uppfyllda.

Vi har fortsatt fokus på en hög kvalitet i kärnverksamheterna. Varje skattckrona ska användas på

bästa sätt och där de gör mest nytta. Vi har en hög nöjdhet inom Vård- och omsorgens olika

delar och gällande resultaten i skolan ligger kommunens skolor fortsatt i toppskiktet, både

jämfört med länet och riket.

Kommunalskatten sänktes inför 2021 till 17:00 kronor, Vilket fortsatt är den lägsta skattesatsen i

landet. Inför budget 2022 sänktes kommunalskatten med ytterligare 10 öre till '16:90 kronor,

vilket är viktigt för att stärka kommuninvånarnas frihet och för kommunens fortsatta attraktivitet.

Vår fortsatta ledstjärna kommer vara hög kvalitet och en ansvarsfull ekonomisk politik. Vi

kommer fortsatt prioritera förskola, skola och omsorg och se till att kärnverksamheterna alltid är i

första rummet.

Jag vill framföra ett stort tack till alla närmare '1 900 kompetenta medarbetare i

kommunkoncernen. Ni gör ett fantastiskt arbete!

Åkersberga den 6/4-2022
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