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Inledning

Tänk om Österåker väljer en annan väg
När denna budget görs kan vi konstatera att Coronakrisen har ritat om kartan för
samhällsutvecklingen. Samtidigt pågår ett ännu större hot mot människor och natur, den globala
klimat- och miljökrisen.

För att möta dessa kriser är det dags att tänka om. Det är dags att fokusera på det som verkligen är
viktigt för människans och jordens hälsa.

Coronakrisen har visat att hälsa, vård och omsorg är centralt i ett civiliserat samhälle. Stora brister i
dagens system har blivit tydliga. Vi ser också hur det ohållbara utnyttjandet av jordens resurser har
lett till allvarliga skador på miljö och klimat. Vår överlevnad som mänsklighet är hotad när vi skadar
eller helt slår ut ekosystem som ger oss mat och vatten. Vi håller på att såga av den gren vi sitter på.

Tänk om vi istället bygger det hållbara samhället vi tror på tillsammans. Tänk om du som ung får gå i
en bättre skola med fler vuxna på plats. Tänk om du som är mitt i livet får koppla av i ostörd natur,
enkelt kan cykla till jobbet och låna bil eller verktyg när du behöver det. Tänk om du som är äldre får
Sveriges bästa omsorg där personalen har trygga anställningar.

Tänk om Österåker leder den rättvisa klimatomställningen och blir en förebild bland svenska
kommuner. Tänk om Österåker väljer en annan väg.
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Vårt budgetförslag

I detta dokument presenterar Miljöpartiet de Gröna i Österåker sitt förslag till budget 2022 med plan
2023-2024. Vi prioriterar att utöka resurserna och ge nya uppdrag till utbildning, äldreomsorg och
fritidsverksamheter samt för natur-, miljö- och klimatarbete inkluderande en klimatfond.

För att säkerställa att vi ska kunna klara de utmaningar vi har i våra verksamheter till följd av ohållbara
nedskärningar krävs en återställning av skattesatsen till 17:73. På grund av den ohållbart låga
skattesatsen vi har, leder vår föreslagna ökning till att vi fortfarande är bland de 10 kommuner med
lägst skattesats i landet och i princip återställer vi skattesatsen till 2017 års nivå.

Där vi står i ett vägskäl mellan låg skatt till varje pris eller att kunna ge omsorg till dem som behöver
det och en skola och framtid till våra barn så väljer Miljöpartiet det senare.

Vi föreslår därför en skattehöjning på 73 öre som ger oss ytterligare ca 94 miljoner kronor att
förstärka verksamheterna med.

Med detta budgetförslag så ger vi verksamheterna full kompensation för pris- och löneökningar.

Miljöpartiet yrkar på att kommunfullmäktige beslutar att:

1) Fastställa nämndernas ramar i enlighet med Miljöpartiets förslag

2) Anta Miljöpartiets förslag till investeringar

3) Anta Miljöpartiets förslag till flerårsplan

4) Att ge nämnder och styrelser uppdrag enligt Miljöpartiets förslag

5) Att utdebitera en höjning med 73 öre som därmed ger en skattesats på 17:73

Vårt budgetförslag utgår från majoritetens förslag och preciserar för varje ämnesområde våra förslag
till ytterligare uppdrag för förvaltningen, till ändrade investeringar och satsningar. Angivna belopp för
satsningar är årligen från och med 2022 om inget annat anges.
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Hållbar samhällsplanering
Vår vision för Österåker är en kommun som medborgare inte flyttar till för att undvika hög
kommunalskatt utan för att leva i en modern kommun som satsar på en hållbar framtid, en framtid
där människor och natur lever i samklang, en kommun som är en förebild för övriga kommuner i
regionen gällande stadsplanering utifrån ett modernt hållbart perspektiv.

En proaktiv och hållbar samhällsplanering ställer höga krav på kompetens, kunskap och resurser inom
kommunens verksamhet. Därför anser Miljöpartiet att det finns behov av att fler personer med
miljö/klimat- och hållbarhetskompetens anställs på strategiska avdelningen, planavdelningen och på
exploatering. Dessa personer ska säkerställa att kommunens miljö/klimat- och hållbarhetsfrågor lyfts
genom hela samhällsbyggnadsprocessen, dvs från översiktsplanen in i detaljplanerna och in i
genomförandet.

Skydda vår miljö och biologisk mångfald

Hållbar samhällsplanering handlar om att bevara och använda naturens stöd genom
ekosystemtjänster. Biologisk mångfald fungerar som en försäkring för ekosystemtjänster och måste
bevaras för att människor ska kunna dra nytta av naturen i framtiden.

  Att ha mer grönska i staden är positivt på många sätt – för hälsa, biologisk mångfald, friluftsliv, miljö
och klimat. Skydd av natur och stränder gynnar kommunens attraktionskraft och är en investering för
framtidens rekreation och människors hälsa.

Miljöpartiet vill inte att stränderna ska exploateras. Österåker är en skärgårdskommun där många
njuter av båtlivet. Men för att båtlivet ska finnas kvar på lång sikt är det också helt beroende av
tillgängliga stränder. Vi vill se en levande skärgård med utrymme för rekreation och naturupplevelser.
Strandmiljön är viktiga lekområden för exempelvis fisk och strandängarna är häckningsplatser för
fåglar. Dessutom är allemansrätten viktig att värna för det rörliga friluftslivet.

I Österåker finns en stor andel skog men precis som i övriga landet utgörs endast en liten andel av
äldre skog (definition naturskog). Skogen är under hårt tryck idag och konkurrens råder mellan
skogsägares ekonomiska intressen och bevarande av biologisk mångfald och ett långsiktigt friluftsliv.
Skogen ska nu även bidra till minskad klimatpåverkan genom trästommar till hus och biobränsle.
Därför föreslår Miljöpartiet att den äldre skogen (naturskog) som finns i kommunen bevaras genom
att det utreds vilka områden som skulle kunna bli naturreservat och vilka områden som kommunen
skulle kunna köpa.

Vår skog i Österåker är en del av den regionala grönstrukturen och knyter ihop oss med
grannkommunerna, och även med kommuner långt norrut. Dessa gröna korridorer är en förutsättning
för bevarande av den biologiska mångfalden och ett rörligt friluftsliv längs våra leder. Tillgången till
natur är viktigt för vårt psykiska och fysiska välbefinnande. Vi vill att allemansrätten och tillgången till
naturmiljöer för medborgare lyfts fram tydligare i planprocessen. Det är viktigt att alla har tillgång till
naturen och i viss mån kan detta kräva tillgänglighetsanpassningar. Vi föreslår därför en kartläggning
av tillgänglighet till kommunens grönområden och förslag på åtgärder. Vi föreslår även att kommunen
köper upp den mark i området Hacksta/Trastsjöskogen som är till försäljning, för att säkerställa
tillgång till kommunägd natur inom Åkersberga tätort.
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Satsningar på biologisk mångfald är en nyckel till att nå flera av de nationella och globala miljömålen.
Den biologiska mångfalden är en viktig komponent för ekologisk hållbarhet och en förutsättning för
många ekosystemtjänster, som exempelvis pollinering. Därför krävs tydliga skötselplaner för park-och
grönområden med speciell hänsyn till biologisk mångfald. Specifikt behövs satsningar på underhåll av
både Karsvreta träsk och Täljövikens strandäng.

Idag hotas den biologiska mångfalden av flera faktorer, dels exploatering och markanvändning, dels
utbredning av invasiva arter. Vi vill därför se en inventering av invasiva arter i kommunen, och en
handlingsplan för bekämpning av invasiva arter. Ett annat hot mot den biologiska mångfalden är ljud-
och ljusföroreningar. Vi vill att kommunen tar fram en handlingsplan för arbete med ljusföroreningar
och en översyn av kommunens belysning med målsättningen att minska ljusföroreningar. Vi avsätter
även pengar till en upplysningskampanj gällande ljusföroreningar.

För att gynna den biologiska mångfalden behövs en mångfald av naturtyper och livsmiljöer.
Kommunen bör verka för bevarande av naturbetesmarker, ängar och halvöppna landskap, samt
främja det tätortsnära jordbruket. För att minska trycket på det betande djuren tycker vi det är viktigt
med fler hundrastgårdar där hundarna kan rastas istället. Vi vill även se en ny kartläggning de gröna
korridorerna inom kommunen samt en ny naturvärdesinventering.

Att undersöka och åtgärda områden som förorenats av befintliga eller tidigare verksamheter är ett
viktigt led i arbetet att minska riskerna för att människor och miljö utsätts för farliga ämnen. Vi satsar
bland annat på åtgärder för minskad förekomst av mikroplast i naturen. I takt med att kommunen
växer ökar risken att exploatering sker inom förorenade områden. Tillsynen av förorenade områden är
därför ett mycket viktigt led Miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn. Miljö- och
hälsoskyddsnämndens tillsyn bidrar till förbättrad miljö och ekologisk hållbarhet. I en kommun med
stor exploatering är analyser av förorenade områden viktiga. För att vi ska kunna leva utan risker för
hälsa och miljö behövs förstärkt tillsyn och åtgärder även inom befintliga bebyggda områden.
Behoven att stärka miljökompetenser och personalresurser inom Samhällsbyggnad är dock ett ännu
tydligare behov. Vi behöver fler gröna kompetenser i hela den kommunala förvaltningen. Vi tycker
exempelvis det är dags att kommunen har en ekolog på förvaltningen.

Minska klimatpåverkan och öka motståndskraft

Miljöpartiet skjuter till resurser för att göra en miljö-/klimatrevision av kommunen i syfte att kartlägga
hinder som finns för att uppnå miljö och klimatmålen. Revisionen utgör underlag för att sätta mål och
åtgärder. Dessutom inrättar MP en klimatfond där Österåkers medborgare, företag och förvaltningar
kan söka pengar för implementering av åtgärder som minskar koldioxidutsläpp direkt.

Ett av Kommunstyrelsens (KS) viktigaste ansvarsområden är att strategiskt driva kommunens miljö-
och klimatarbete. KS har det yttersta ansvaret för att kommunen som helhet arbetar för att nå
kommunala, regionala och nationella miljömål. Vi anser att denna politiska styrning inte är tillräcklig
idag. Därför föreslår vi att Kommunstyrelsens planarbetsutskott även ansvarar för beredning av miljö-
och klimatfrågor. Vi utvecklar detta utskott till Kommunstyrelsens utskott för plan- och
hållbarhetsfrågor.

Förutom bättre styrning ser vi ett behov av bättre planeringsunderlag. Därför föreslår Miljöpartiet att
vi tar fram en kommunal koldioxidbudget som tydligt redovisar kommunens utrymme gällande
koldioxidutsläpp och definierar tydliga tidsramar för klimatarbetet. För den existerande
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klimatanpassningsstrategin vill vi se en uppföljning för att få en aktuell sammanfattning av
implementerade åtgärder och målnivån som har uppnåtts.

Inrikes transporter står för 30 % av Sveriges koldioxidutsläpp och behöver bli klimatsmartare för att vi
ska uppnå klimatmålen. Elektrifiering av personbilar är en viktig aspekt i åtgärdsplanering som vi vill
stötta genom utveckling av el laddinfrastruktur i kommunen. Dessutom vill vi ge i uppdrag att
snabbutreda möjligheterna till ett tankställe för biogas till vår kommun. Samtidigt ser vi också att
många kommuninvånare redan nu har möjlighet till att lämna bilen hemma och använder sig av
cykeln för korta resor. Detta vill vi stötta genom extra resurser och satsningar för utveckling av
cykelnätet inom kommunen och till grannkommuner. För längre resor vill vi underlätta en
kombination av cykel- eller bil- med kollektivtrafik. Det krävs mer säker cykelparkering vid
kollektivtrafik bytespunkter, t ex Åkersberga station. Dessutom vill vi uppmuntra samåkning,
användning av bilpooler och utveckla infartsparkering nära Åkersberga station och andra platser längs
Roslagsbanan för att skapa ett smidigt möjlighet för fler att resa klimatsmartare. Vi anser att
förtätning behövs i centrala delar och knutpunkter, där miljöpåverkan inte är så stor.

Som en komplettering till vår Översiktsplan behöver kommunen ta fram en handlingsplan som ska
visa hur vi kan utveckla vindkraften i kommunen. Den tidigare kartläggningen gjordes 2009 och det är
hög tid att uppdatera den.

En viktig källa till utsläpp av växthusgaser är byggnation. Miljöpartiet lägger i sitt budgetförslag fram
ett uppdrag om att omgående ta fram styrdokument som ser till att Österåker i sin planering ser till
att klimatsmart bostadsutveckling blir verklighet, t ex i form av flerbostadshus i trä.

Den lokala elproduktionen behöver öka i form av vindkraft och solkraft i linje med de två motioner vi
lagt. Dels om hur kommunen kan underlätta för etablering av mer vindkraft, dels att kommunen kan
installera solpaneler på de fastigheter som kommunen råder över.

Kommunen kan ställa höga miljökrav vid all byggnation, men gör det för sällan. Miljöpartiet anser att
kommunen ska använda sitt planmonopol så att exploatörerna styrs tydligare med skarpa miljökrav
vid byggnation både av bostäder och andra typer av byggnader och anläggningar. Snabbladdare för
elbilar behöver installeras i kommunen enligt vår tidigare motion, Österåker är idag en vit fläck på
kartan över snabbladdare. Det är också viktigt att laddstolpar sätts upp så att alla boendeområden får
möjlighet till laddning.

Öka motståndskraft genom klimatanpassning

Den klimatanpassningsplan som är framtagen måste nu fungera som dokument att ta på
allvar. Därför skall nu de första åtgärderna läggas i en skarp åtgärdsplan, men vi måste också
planera för en långsiktig finansieringsmodell.

Klimatförändringen är redan nu ett faktum och kommer sannolikt öka risken för värmeböljor
och översvämningar. Det är kommunens ansvar att öka motståndskraften bland
medborgarna  och kommunal infrastruktur för att minska negativ påverkan. Värmeböljor är
en stor hälsorisk speciellt för äldre kommuninvånare, vilket kräver åtgärdsplanering nu. Vi har
redan sett effekten av skyfall inom kommunen där t ex tunneln översvämmades och bör
anpassas till ändrade klimatförhållanden. En kostnadseffektiv åtgärd som samtidigt ökar
kommunens attraktivitet är utökning av klimatsmarta grönområden i tätorten. Plantering av
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torka-tåliga växter som samtidigt ökar dränering av regnvatten anser vi vara en viktig åtgärd
som ska prioriteras.

Inom kommunen finns det ett stort antal fastigheter på fastlandet och på öar med enskilda
brunnar som används av permanent och fritidsboende. Klimatförändringar leder redan nu till
utmaningar med vattenförsörjning som måste kartläggas systematiskt. En konsekvensanalys
med åtgärdsplaneringsunderlag anser vi vara viktigt för att minska risken för allvarliga
konsekvenser.

I linje med att uppnå våra miljömål föreslår vi också att alla fordon och maskiner som
kommunen råder över, görs fossilfria senast 2030, enligt vår tidigare lagda motion.

Möjliggör en levande landsbygd och skärgård

Skärgården en fantastisk resurs både för människor och naturliv. Kommunen profilerar sig som en

skärgårdskommun och det är viktigt att både de som bor stadsnära såväl i ölandskapet ska ha tillgång

och samhörighet med den unika naturmiljön som skärgården erbjuder.  En viktig förutsättning för att

kunna leva och verka i skärgården är tillgång till fungerande infrastruktur: vatten, avlopp,

avfallshantering, hållbara transporter och kollektivtrafik, samt fibernät för bredband.

En viktig förutsättning för både fastboende och besökare är kommunikationer. För de som bor på öar

utan kommunikation med bilfärja är en fungerande båttrafik viktig. För de som bor på Ljusterö är det

viktigt att Ljusteröfärjan fungerar bra. Det är en fråga som ligger på regionen, men det är ändå viktigt

att trycka på för att bättre förutsättningar skapas när det gäller detta. Underhållet av färjorna måste

säkerställas och en god turtäthet är nödvändig. Det är också viktigt i perspektivet att skapa bra

förutsättningar för de som driver verksamheter ute på våra öar.

Infartsparkeringar behöver skapas vid knutpunkter, för att underlätta resande med kollektivtrafik från

landsbygd och skärgård. Österåker är allmänt en vit fläck på kartan gällande snabbladdare för elbilar,

inklusive Ljusterö. För att turister och besökare med elbil ska kunna ta sig även till och från Ljusterö

behöver kommunen verka för att åtminstone en snabbladdare sätts upp på Ljusterö (enligt vår

tidigare motion), lämpligtvis med förberedelse för att kunna lägga till fler allteftersom behovet ökar.

Skärgården är en extra känslig miljö då dricksvattnet tas från de små grundvattenmagasin som finns

tillgängliga på öarna. Enskilda avlopp riskerar att bidra till övergödning, och energiförsörjningen

behöver säkerställas. Redan nu finns förhöjda risker för dricksvattenbrist, saltvatteninträngning och

höga halter av uran, radon och bly i enskilda brunnar. Klimatförändringarna riskerar att påverka den

känsliga skärgårdsmiljön och leda till dricksvattenbrist eller ökade problem med vattenkvaliteten.

Enskilda brunnar är inte bara vanliga på öarna i Österåker utan också i s k omvandlingsområden i

Åkersberga. Därför satsar MP på en utredning som vi vill särskilt ska ta hänsyn till klimateffekternas

påverkan på de enskilda brunnarna: både översvämningar och vattenbrist. Eftersom det är de

enskilda brunnsägarnas ansvar att säkerställa tillgång och kvalitet av dricksvatten satsar vi också på en

informationskampanj om dricksvattenanalyser och att kommunen anställer en VA-rådgivare för att

kunna ge god rådgivning kring nödvändiga åtgärder inom vatten och avlopp.

7



I och med pandemin har vi sett ett ökat intresse av att bo och verka i skärgården. Vi vill uppmuntra

detta, eftersom det finns flera positiva aspekter. Samtidigt måste befolkningstrycket i skärgården

hanteras. Framförallt måste det finnas en fungerande avfallshantering för både boende och besökare,

tömning av latrin och sugtömningsstationer för fritidsbåtar.

Miljöpartiet vill uppmuntra ett hållbart och miljövänligt båtägande. Enbart godkända bottenfärger ska

användas och tömning av båtlatrin ska ske i väl fungerande sugtömningsstationer. En viktig del av ett

sådant arbete är medlemskap i lokala båtklubbar med goda förutsättningar. Vi anser att frågan kring

var båtuppställning och var bryggor ska placeras i framtiden måste utredas noggrant.

Vi efterlyser dessutom hög kvalitet i analyser och beslutsunderlag som gör det möjligt att bedöma hur
arbetet med att nå miljökvalitetsnormer (MKN) i sjöar, vattendrag och kustvatten påverkas av
exploatering, transporter eller marina verksamheter.

Jordbruksmark är av nationellt intresse och får enligt Miljöbalken endast tas i anspråk om det behövs
för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. Såväl forskare som Jordbruksverket har under senare
år varnat för en utveckling där allt mer jordbruksmark exploateras utan de avvägningar och
beslutsunderlag som lagstiftningen kräver. Markanspråk från exploatörer får inte prioriteras före
långsiktiga behov. Vi behöver fatta fler beslut med perspektiv som sträcker sig betydligt längre än en
generations intressen och behov. Detaljplaner som strider mot Miljöbalken försvårar möjligheterna
att nå flera lokala, regionala och nationella miljömål. De anspråk på olika former av s k social och
ekonomisk hållbarhet som ofta görs i dokumenten är inte tillräckliga för att motivera negativ
ekologisk påverkan och permanent omvandling av jordbruksmarker som planer medför. Framtidens
behov av lokal livsmedelsproduktion kommer dessutom kräva att det finns oförstörd jordbruksmark
att tillgå.

Skapa boende för mångfald

Vi tror på ett socialt hållbart samhälle med ökad jämlikhet mellan människor. Vi vill se en variation av
boendeformer i kommunen och möjlighet för människor med såväl fysiska som ekonomiska
förutsättningar att bo och leva här. Österåker har jämförelsevis relativt få hyresrätter och vi vill att
Armada bygger fler hyresrätter med låga hyror.

Miljöpartiet vill att det byggs ungdomslägenheter för att göra det lättare för unga att komma in på
bostadsmarknaden. Miljöpartiet har också lagt en motion om att kommunen ska planera för att bygga
ungdomsbostäder/studentlägenheter i Åkersberga och uppföra bostäder för delningsboende för unga
vuxna. Vi vill även se att steg tas till i planeringsprocessen för att motverka boendesegregation genom
att planera blandade boendeformer inom samma områden.

Det bör vara enklare och framförallt billigare för medborgare att få bygglov för mindre projekt. Därför
föreslår vi att avgiften för enklare bygglov, såsom mindre tillbyggnader och verandor,  sänks och att
kommunen istället höjer bygglovstaxan för större byggnation och exploatering.

Förutsättningar för ett levande centrum

Vi ser ett behov av förstärkning på samhällsbyggnadsförvaltningen och därför ger vår budget
möjlighet att anställa ytterligare tjänstemän när det gäller bygglov, strandskydd samt miljö och hälsa.

8



Miljöpartiet anser att Miljö- och hälsoskyddsnämnden inte tillräckligt har engagerats i kommunens
planfrågor, nämnden borde vara en obligatorisk remissinstans i dessa frågor. Solpaneler är ett
exempel som här tidigt i processen bör planeras in när kommunen beställer nybyggen (Men även se
över befintligt bestånd för att om möjligt komplettera).

Bebyggelseutvecklingen geografiskt  i vår kommun måste bli mer hållbar, vi ska ha fokus på att
utveckla bebyggelsen västerut och i anslutning till Roslagsbanan. Vi anser även att ett tankställe för
biogas, fler laddstolpar och åtminstone en snabbladdare snarast måste finnas på plats i kommunen.

En stor del av yrkesarbetande i vår kommun pendlar ut till arbete i andra kommuner och då inte minst
Stockholm. Tillfälliga lösningar och utredningar har präglat arbetet med infartsparkeringar, så nu
föreslår Miljöpartiet att långsiktiga beslut tas för fler och större infartsparkeringar så att det ska bli
enklare att välja kollektiva alternativ istället för bil.

Tekniska nämnden har nyckelansvar för trafik, grönområden och gator inom kommunen. I det
området är vår vision att bidra till kommunens miljömål genom att öka det hållbara resandet.

För att förverkliga vår vision satsar Miljöpartiet på att underlätta hållbart resande inom kommunen
och mellan kommunerna. Vi ökar kommunens budget för utbyggnad och säkerhetsanpassning av
cykelvägar med speciell hänsyn till skol- och pendlingsvägar, gång- och cykelväg längs väg 276 mot
Ljusterö samt till Domarudden, och Täby/Arninge. Vi vill se fler säkra cykelparkeringar i Åkersberga
centrum och andra områden för att underlätta cykelanvändning i Österåker i större utsträckning. Vi
anser att olika satsningar måste koordineras och vill därför att kommunen anställer en strateg för
hållbart resande som kan fokusera på planering och koordinering av mobilitetsåtgärder inom
kommunen och med andra kommuner. För att inkludera medborgarna i större utsträckning och
utveckla arbetet med beteendeförändring budgeterar vi ytterligare resurser för medborgardialog,
informationskampanjer och test av metoder för att minska biltrafiken genom Åkersberga centrum.
Dessutom ser vi behov av att accelerera arbetet med signalprioritering som är av stor betydelse för
att öka framkomlighet för kollektivtrafik. Samtidigt vill vi se över trafikljus vid gång- och
cykelövergångar för att prioritera hållbara färdmedel.

Kommunen har ett stort ansvar att säkerställa att Åkersberga tätort fortsatt ska vara en levande
centralort med handel och service. Ett viktigt verktyg är att använda den handelspolicy som
kommunen beslutat om och att vara väldigt restriktiva med att planera mer externhandel. Ett annat
viktigt instrument är att det finns bra parkeringsmöjligheter för de kommunmedborgare som behöver
använda bil för att nå Åkersberga från kommunens ytterområden.

Högre krav på kommundemokratin
Transparens

Vi vill öka transparensen i den politiska verksamheten, för att ge medborgarna bättre insyn i politikens
arbete. Miljöpartiet har under många år drivit på för att förbättra demokratin och
medborgarinflytandet i vår kommun och det finns fortfarande väldigt mycket att förbättra.
Medborgarinflytande är för oss mer än att få rösta vart fjärde år. Det handlar om inflytande över de
politiska besluten. Vi anser att kommunens hemsida och dess sökfunktion behöver förbättras så att
det är lättare att hitta motioner och politiska beslut.
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Det har varit många turer med “hemliga” arvoden inom alliansen och frågan har varit uppe i domstol.
Miljöpartiet anser att arvoden fyller en viktig funktion inom politiken samtidigt som de måste
behandlas med stort ansvar och transparens. Därför anser vi att alla förtroendevaldas arvoden ska
redovisas helt öppet, offentligt och transparent. Miljöpartiet föregår med gott exempel och kommer
under 2022 redovisa våra förtroendevaldas arvoden på vår hemsida, både arvoden som betalas ut av
kommunen och arvoden som betalas ut internt inom partiföreningen.

Dagens politiska organisation med en Val- och demokratinämnd har inte fungerat, eftersom den
arbetar väldigt lite med demokrati utan mest med valplanering. Därför vill Miljöpartiet inrätta ett
demokratiutskott underställt kommunfullmäktige där alla partier ingår.

Service, tillgänglighet och jämställdhet

Vi anser att en konsumentvägledare behöver anställas i kommunen, detta har saknats i många år. Vi
välkomnar en utveckling av kommunens servicecenter för att säkra tillgången till kommunens
stödfunktioner.

Kommunen ska arbeta för att jämställdhet ska råda i och kring lokaler och anläggningar. Miljöpartiet
anser att kommunens verksamheter ska vara tillgängliga för alla. Exempelvis ska det råda god
tillgänglighet i och kring kommunens idrottsanläggningar samt lokaler inom kulturutövande
aktiviteter. Därför vill vi se en total översyn inom kultur-och fritidsnämndens ansvarsområde
avseende anpassning för funktionsnedsättningar. Vi vill också att tillgängligheten till natur och
rekreationsområden ses över.

Att öka löner och förbättra arbetsvillkor inom kvinnodominerade yrken är ett viktigt led i arbetet för

ökad jämställdhet. Exempel på sådana yrken är hemtjänst, äldrevård, skola och förskola. Vi satsar

extra på dessa områden, både till gagn för verksamhetens kunder men även dess anställda.

Integration

En lyckad integration är förutsättningen för en hållbar migration. En fungerande integration ger även
förutsättning för en bra ekonomi, ett tryggt samhälle och stärkta mänskliga rättigheter. Vi vill att
nyinflyttade flyktingar, ensamkommande flyktingbarn och andra som flyttar till vår kommun, får
möjlighet till en snabb integration i samhället och näringslivet.  Därför anser vi att ytterligare
satsningar utöver statliga bidrag är nödvändiga. De insatser som kommunen tillhandahåller ska vara
av god kvalitet och underlätta individens etablering i vårt samhälle. Vi vill att kommunen utreder hur
väl etableringen fungerar för att identifiera barriärer för integration. Eftersom nyanlända kvinnor
oftast har svårare att komma in på arbetsmarknaden bör speciellt fokus läggas på denna grupp. Vi
behöver även se över SFI-utbildningen så att den håller den kvalitet den ska, då språket är en av de
viktigaste förutsättningarna för integration. Därför satsar vi på att öka kvaliteten på SFI.

Vi vill uppmuntra och stödja ideella verksamheter i kommunen som främjar integration. Därför
avsätter Miljöpartiet resurser till en sökbar pott där ändamålet är att integrera nyanlända genom
kultur- och fritidssatsningar. Vi fördelar även en summa pengar i en integrationsfond där det finns
möjligt att söka bidrag för olika projekt och insatser för att bidra till en ökad integration i samhället. Vi
kan tänka oss att denna fond skulle kunna göra stor nytta i till exempel föreningslivet, kulturen eller
bland barn och ungdomar.  Det är en rejäl satsning på att nyanlända till Österåkers kommun ska ges
möjlighet, och erbjudas, att medverka i kultur-och föreningslivet i kommunen. Detta är inte bara bra,

10



givande och lärorikt för individen, det är också positivt i ett samhällsekonomiskt perspektiv då detta
inom ett relativt kort tidsperspektiv ger en ekonomisk vinst för kommunen. Nyanlända kommer
snabbare in i det svenska samhället, lär sig språket och kulturen snabbare, och får även arbete
snabbare. Detta ger lägre utgifter i form av färre bidrag och högre skatteintäkter.

Förvaltningen bör ha en nollvision för vräkning av barnfamiljer. En viktig målgrupp är de nyanlända
familjer som får boende i kommunen i enlighet med bosättningslagen. Det tar idag lång tid att få
arbete som nyanländ och bli självförsörjande. Därav är det även svårt att hitta en egen bostad. Vi
föreslår därför att förvaltningen utreder förutsättningarna för en förlängd etableringstid.

Vi föreslår även att en inventering görs av sommarhus som kan vara tillgängliga för uthyrning. Efter
etableringstiden bör målsättningen vara att nyanlända ska kunna stanna inom kommunen och hitta
ett boende här. När det inte är möjligt underlättar det med att aktivt samarbeta med andra
kommuner som har bättre förmåga (dvs mindre bostadsköer och billigare bostad än Österåker) att ta
emot flyktingar. Österåkers kommun ska hjälpa till med flytten - det behövs skola, bostad och jobb.

Det förekommer en del slitage i modullägenheter för nyanlända, till stor del på grund av okunskap
från de nyanländas sida gällande skötsel av lägenheterna. Av denna anledning krävs ett utökat stöd till
nyanlända gällande hur lägenheterna behöver skötas. Vi föreslår att befintliga lägenheter ses över och
att framtida lägenheter planeras bättre, exempelvis gällande golvmaterial och inredning, så att
lägenheterna blir mer lättskötta.

Kultur

Miljöpartiet vill att kommunens invånare har tillgång till ett rikt kulturutbud. Vi vill se en satsning på
att få icke aktiva kommuninvånare engagerade i kultur, eller kulturell verksamhet. Vi anser vidare att
kulturhistoriska intressen också ska ges möjlighet att utvecklas. Ett historiskt perspektiv på tillvaron är
viktig för både nutid och framtid.

Österåkers kommun har en fantastisk mångfald av musikskolor som berikar vårt kulturella liv, stöttar

våra barns utveckling och bidrar till kommunens attraktivitet. Musikskolorna drivs av lokala företagare

som drabbats hårt ekonomiskt under coronapandemin. För att stötta vårt lokala näringsliv och öka

tillgången till musikalisk utbildning och aktiviteter vill vi sänka avgiften för barn och lägger därför

resurser på att musikskolor kan stödja öppen fritidsgårdsverksamhet. Dessutom ser vi behov av att att

skapa mötesplatser för äldre inom kommunen och erbjuder tillgång till engagerande aktiviteter.

Därför satsar vi på att subventionera musikskolans aktiviteter för pensionärer i samma omfattning

som för skolbarn.

Vi har idag ett väl fungerande huvudbibliotek i Åkersberga centrum men vi tror att det går att utveckla
den verksamheten än mer och därför skjuter vi till extra pengar där. Till exempel är det två års
väntetid för att få ställa ut konst i biblioteket, varför utökade utställningsytor borde ordnas.

Barnperspektivet

Det är viktigt för en kommun att barn och ungdomar har bra förutsättningar. Det gäller givetvis också

Österåkers kommun. Barn och ungdomar ska ha många alternativ när det kommer till deras intressen

inom exempelvis kultur och fritid. Det ska finnas tillräckligt med personal inom verksamheter med

barn och ungdomar. Detta gäller naturligtvis skolan, men även inom andra områden. Österåker har

många föreningar med barn- och ungdomsverksamhet, och dessa ska ha bra förutsättningar för att
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kunna driva verksamheterna på ett bra sätt. Det ska finnas fältassistenter i den utsträckning som är

nödvändig. Olika instanser där barn och ungdomar i vissa fall kan behöva hjälp ska finnas

lättillgängligt, gärna på plats i kommunen, till exempel ett familjecenter med BVC, BUP OCH BUMM.

Det är viktigt med ett helhetsperspektiv när vi ser på olika behov för barn och ungdomar, från liten till

stor. Om barn och ungdomar har bra förutsättningar kommer det också att synas när de växt upp och

har blivit vuxna, det är bra, inte bara ur ett medmänskligt perspektiv, där människor ska må så bra

som möjligt, utan också i ett ekonomiskt perspektiv då vi till exempel kommer att få se en minskad

kriminalitet. Det är viktigt att barn och ungdomar har saker att göra, både inomhus och utomhus, att

de blir sedda och att de känner mening i sin tillvaro.

Trygghet och tillit
Miljöpartiet anser att förebyggande åtgärder är centrala för att öka tryggheten och tilliten. Att
människor känner tillit till varandra  är viktigt för känslan av trygghet och social sammanhållning. Det
är även lönsamt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Att skapa tillit är att bygga ett samhälle där vi känner förtroende för varandra. Miljöpartiet i Österåker
tror på ett socialt hållbart samhälle där människor känner tillit till varandra,, där människor får vård,
samt stöd och hjälp för att undvika utanförskap och bryta destruktiva beteenden. Ett starkt socialt
kapital bidrar även till social resiliens vid oväntade plötsliga händelser som exempelvis en pandemi. I
slutändan är det en förutsättning för delaktighet samt god hälsa och välbefinnande

Samarbete med kranskommuner är ett viktigt led i att få både ett helhetsperspektiv men även att i ett
tidigt skede kunna motverka de övergripande tendenserna gällande drogflöde och ungdomsrelaterad
kriminalitet.

Ungdomar som hamnat snett behöver fångas upp på ett tidigt stadium. Vi vill se ett tätt samarbete
mellan socialtjänst, skola och polis. Även fältgruppens och nattvandrarnas arbete är viktiga verktyg
för att nå ut till unga i riskzonen. Miljöpartiet vill se en satsning för fältassistenter, där bra
förutsättningar finns för att “fältarna” ska kunna utföra ett bra arbete. Vi satsar därför extra på detta i
vår budget. Kommunens ungdomar är en viktig del av vårt samhälle och det är viktigt att trygghet och
mening finns. Det kommer också innebära att kommunen i sin helhet blir en kommun där invånarna
känner trygghet.

I syfte att skapa en meningsfull fritid för fler ungdomar behöver det finnas flera olika typer av
mötesplatser och aktiviteter, inte minst under kvällar och helger. Miljöpartiet vill att kommunen
utreder hur ett Ungdomens Hus skulle kunna se ut. Med möjlighet till fler olika aktiviteter utifrån
ungdomarnas egna önskemål och med utökade öppettider hoppas vi kunna attrahera en bredare
målgrupp än den som idag nyttjar fritidsgårdarna. Dessa lokaler skulle utnyttjas mestadels kvällstid av
barn och ungdomar, dagtid skulle lokalerna kunna utnyttjas av t.ex. pensionärsgrupper. Vi vill även
bygga en fritidsgård för tonåringar i anslutning till Röllingby sporthall. Detta erbjuder attraktivt
fritidsaktiviteter i toppklassanläggningar samtidigt som personal kan ta hand om tonåringar. Vi vill
dessutom göra en ökad satsning på fritidsgårdar genom att erbjuda fler heltidsanställningar.

Tryggheten i Åkersberga centrum måste ökas med bland annat preventiva åtgärder. Därför anser vi att
ett attraktivt och levande centrum är en viktig förutsättning. Den visionen kommer vi att utveckla
med ett gediget kunskapsunderlag med hjälp av en utredning.
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Socialtjänstens insatser är en trygghet för människor i behov av stöd. Men inom socialnämnden
område finns även utrymme för insatser för att förebygga social utsatthet. Miljöpartiet i Österåker
tror att förebyggande arbete är ett viktigt led i att skapa ett tryggt samhälle för alla. Vi vill satsa på en
utökad socialtjänst och kompetensutveckling inom socialförvaltningen.

Alla ska känna sig trygga i sin egen hemmiljö. Vi vill se fortsatta satsningar på kompetensutveckling
inom förvaltningen, där utbildning om våld i nära relationer säkerställs för alla professioner, såväl
inom socialtjänst som för äldreomsorg och LSS. Vi vill även se ökade satsningar på verksamheter som
stöder män, kvinnor och barn som möter våld i hemmet. På grund av det ökade behovet av stöd i
samband med pandemin, gavs 2020 ett tilläggsbidrag till Kvinnojouren. Vi föreslår att ett
tilläggsbidrag även ges 2022.

Hållbar skola för elever och personal
Miljöpartiet anser att För- och Grundskolenämnden ska organiseras om så att istället för den
beställar- och utförarmodell vi har idag så skall den politiska styrningen av skolan bestå av en nämnd
som ansvarar för hela utbildningsverksamheten. Dagens organisation ger en otydlighet gällande
politiskt ansvar men även svårigheter att få en helhetsbild av hur skolan fungerar och vilka effekter
satsningar får. Modellen med ett Produktionsutskott får även som effekt att saker kan “falla mellan
stolarna”

En viktig del i barnens och elevernas dag är maten. Vi föreslår att förvaltningen får i uppdrag att tar
kontakt med alla kommunala enheter för att följa upp att kommunens kostpolicy efterlevs och
identifiera behov av stöd i arbetet med att garantera alla barn och elevers rätt till god, varierad och
näringsrik kost. Miljöpartiet vill öka tempot i arbetet med att öka andelen ekologisk och
närproducerad mat i kommunens verksamheter. Vi vill dessutom stimulera att öka andelen vegetarisk
mat i skolor och förskolor.

Många av kommunens skolor är gamla byggnader som i för många fall har ett eftersatt underhåll. Vårt
budgetförslag innehåller en ökning med ca 50 % av det inre underhållet för skollokaler.

Österåker behöver etablera en Naturskola som en utomhuspedagogisk resurs för kommunens skolor.
Genom att ha en anställd för detta, så kan skolklasser tas emot i ett naturområde för att lära sig mer
om naturens villkor och hur vi människor behöver samspela med den.

Förskola
Kommunens arbete med att minska barngrupperna i förskolan måste målmedvetet fortsätta. Målet
om max 11 barn per grupp för de mindre barnen och 13-15 för de större skall nås. För barn med
särskilda behov kan ännu mindre grupper vara nödvändiga. Mindre grupper i förskolan ger bättre
emotionell utveckling och förebygger psykisk ohälsa hos barn. För att nå dessa mål så krävs nya sätt
att organisera arbetet men framförallt mer resurser.

Andelen förskollärare i vår kommun är relativt låg. Österåker har under ett antal år givit barnskötare
möjlighet att vidareutbilda sig till förskollärare och detta ger ett visst tillskott, men än viktigare är att
ge förskole verksamheterna mer resurser. Arbetet med att öka andelen förskollärare kostar pengar då
löneläget mellan en barnskötare eller outbildad och en utbildad förskollärare är mycket stor.
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En trend som fått fäste i många kommuner, också i Österåker, är att de nya förskolor som planeras är
stora enheter med 150-200 barn och upp till 10 avdelningar eller mer. Miljöpartiet anser att detta är
en olycklig utveckling. Föräldrar måste kunna ha en valfrihet att välja mindre förskolor om det är det
man tror är det bästa för sina barn. Vi anser också att det måste vara möjligt att kunna erbjuda
föräldrar och barn förskoleverksamhet även om underlaget är mindre som t.ex. utanför Åkersberga
tätort.

Något som ofta kommer längre ned i prioritering när nya förskolor planeras är storlek och utformning
av utemiljöer. Miljöpartiet anser att vi måste ställa skarpa krav på att barnen får en bra pedagogisk
utformning och tillräckligt med yta för lek även utomhus. Dessutom föreslår vi att en inventering sker
av befintliga förskolor så att vi kan säkerställa kvaliteten på inne- och utemiljön.

Grundskola
En likvärdig skola är en förutsättning för att alla barn skall lyckas i skolan. Men vi måste vara
medvetna om att barnen kommer med olika förutsättningar till sin första skoldag. Faktorer som
föräldrars utbildningsbakgrund, socioekonomiska förutsättningar, språkliga förutsättningar och fysiska
eller psykiska funktionsnedsättningar påverkar starkt förutsättningarna för barnen att nå målen men
även att skolan skall vara en trygg plats för alla barn. För dessa olika förutsättningar måste vi som
kommun göra allt vi kan för att kompensera. Miljöpartiet ger barnen dessa förutsättningar i vår
budget. Vi vill öka dessa kompensatoriska åtgärder som SALSA-peng, bättre stöd till barn med
särskilda behov och en bra hemspråksundervisning

Ett välkänt faktum är vikten av att identifiera barn med särskilda behov så tidigt som möjligt.
Problemet är oftast inte kunskapen om vilka barn det handlar om utan att snabbt och resolut sätta in
rätt resurser. Inget barn ska behöva vänta på långdragna utredningar för att insatser skall sättas in.
Det har tyvärr med tydlighet visat sig att finansiering av resursskolor med dagens pengsystem inte
fungerar. Miljöpartiet ger därför förvaltningen i uppdrag att hitta en annan finansieringsmodell som
säkerställer att elever, föräldrar, personal och skolor kan känna en trygghet i att på ett långsiktigt
hållbart sätt kan bedriva verksamhet.

Det pågår ett viktigt arbete med att fånga upp barn med problematisk skolfrånvaro. Det arbetet vill vi
se en fortsättning på. Vi föreslår kompetensutveckling inom NPF och riktade pengar till att utveckla
projektet problematisk skolfrånvaro.

Elevhälsa är en mycket viktig stödfunktion inom skolan och med en utveckling där psykisk ohälsa
bland unga ökar så blir elevhälsan ännu viktigare. Idag har vi en organisation med en central funktion
och det har fördelar, men vi vill utreda om det ytterligare går att utveckla denna modell för möjlighet
till individuella lösningar för större enheter.

Skolbiblioteken runtom i kommunen ser väldigt olika ut, Miljöpartiet vill att kommunen inventerar alla
skolbibliotek och stödjer skolornas arbete i att nå målet att alla kommunens skolor ska ha en god
biblioteksverksamhet.

Vi blir fler och fler invånare i kommunen och med det fler elever. Enligt aktuell lokalplanering så
behövs fler skolor i områden med nybyggnation som t.ex. Hagby, Täljö och Svinninge. Miljöpartiet
föreslår att det under 2022 planeras för en ny grundskola väster om Åkersberga. Miljöpartiet föreslår
också att ett nytt campus planeras i Hacksta området mellan Hackstahallen och gamla Hackstaskolan.
Vi föreslår också att det tas ett krafttag med att renovera och uppdatera befintliga kommunala skolor,
det gäller både ute- och innemiljöer för dagens och morgondagens behov.
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Österåker ger jämförelsevis en låg ersättning för läromedel i skolan och det vill vi ändra på. En del av
vår höjda skolpeng ska kunna användas till bättre och mer läromedel.

En viktig del av en bra skoldag för våra elever är situation på rasterna, inte minst viktigt att skapa en
trygg och positiv skoldag på skolans raster. Miljöpartiet finansierar på försök ett sökbart bidrag för
skolor som på olika sätt vill öka tryggheten under raster. Utbildningsförvaltningen ska kunna vara en
inspiration för skolor, både kommunala och privata.

Generationsskiftet inom lärarkåren är ständigt pågående. Lärare med många års erfarenhet och stor
kompetens slutar varje år och går i pension. Denna kunskap borde fångas upp på ett mycket bättre
sätt än vad som görs idag. Miljöpartiet föreslår i sitt budgetförslag att ett system med mentorskap
arbetas fram av utbildningsförvaltningen.

Vi föreslår att Bergsättraskolan och Tråsättraskolan slås samman till en skolenhet för att undvika att
skolvalet ska påverka negativt och så att dessa båda skolors elever får en sammanhållen skolgång.

Fritidshem

Fritidshemmen är en viktig del av våra yngre skolelevers vardag. Många barn vistas där nästan lika
många timmar som i skolan. Fritidshemmens uppgift är att genom pedagogisk verksamhet
komplettera skolan, erbjuda en meningsfull fritid och stödja barnens intellektuella, sociala och
emotionella utveckling. I brist på resurser, med låg personaltäthet och stora barngrupper som följd,
blir verksamheterna inte alltid så utvecklande och stimulerande som de ska vara.

I strävan efter att bli länets bästa skolkommun kräver vi förbättringar genom att ge personalen bättre
förutsättningar att bedriva en verksamhet av hög kvalitet. Vi vill därför tillföra mer resurser till
fritidshemmen, bland annat i syfte att minska barngrupperna och anställa fler utbildade pedagoger.

Gymnasium och komvux
Österåker behöver fler gymnasieplatser om de som söker plats i vår kommun ska kunna få det.
Österåkers gymnasium har varit fullt i flera år nu. Miljöpartiet vill även se över utbudet hos Komvux,
som behöver en bra egen verksamhet och ändamålsenliga lokaler centralt i Åkersberga.

Enligt befolkningsprognosen finns cirka 2 200 ungdomar i åldern 16-18 år i kommunen år 2030.
Befolkningsutvecklingen påverkas av det ökade bostadsbyggandet. I Österåkers kommun finns
sammanlagt cirka 1100 platser fördelat på två gymnasieskolor. Över hälften av de folkbokförda
ungdomarna går i gymnasieskola utanför kommunen. För att klara behovet av gymnasieplatser i
kommunen de närmaste tio åren (med samma utbud som idag) behövs minst ytterligare 150 platser
tillföras om andelen utpendlande elever ligger kvar på samma nivå som de senaste åren. Med en
genomsnittlig klasstorlek på 30 elever innebär det 5 nya klasser. I Österåkers gymnasium saknas
tyvärr ännu möjlighet att utöka med fler klasser i den befintliga byggnaden. En utbyggnad av
Österåkers gymnasium vore välkommet men detta behöver utredas för att kunna bedöma hur
nämndens kostnader på sikt kommer att påverkas. Elevantalet bör inte bli fler i lokalerna som nyttjas
nu. Vi föreslår att förvaltningen utreder en tillfällig lösning (exempelvis moduler) och vi avsätter
medel för en utökning av platser.

Helsårsprognosen för 2021 pekar mot ett underskott om minst 4 mkr pga höga volymer, ökat behov
av stöd och lägre intäkter i gymnasiet. Detta innebär att budgetramen måste förstärkas för nästa år.
Det kommunala aktivitetsansvarets (KAA) målgrupp har ett större behov av insatser under en längre
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period än tidigare. Målet med KAA är att ungdomarna ska påbörja eller fullfölja en
gymnasieutbildning. En ökad satsning på KAA (som erbjuder stöd och insatser för ungdomar 16-20 år
som inte studerar i gymnasieskolan) är därmed av betydelse för att kunna hjälpa fler. Den psykiska
ohälsan riskerar öka i målgruppen efter en pandemi som påverkat möjligheterna negativt för
stödjande åtgärder. Detta innebär att vårt budgetförslag jämfört med alliansens senaste budgetförslag
innebär en förstärkning med en mkr för KAA.

Vuxenutbildningen redovisar för föregående år ett sammantaget överskott om 2,1 mnkr. Inom
vuxenutbildningen är det verksamhet i egen regi som anordnas inom kommunen. En utredning om
att dela lokaler med gymnasieskolan bör genomföras, vilket skulle kunna innebära att samutnyttjande
kan ge såväl pedagogiska som ekonomiska fördelar.

Bättre folkhälsa, vård och omsorg
Folkhälsa

Miljöpartiet anser att idrott och friluftsliv bidrar till folkhälsa och stöttade kommunens beslut om att
bygga “Multihallen”, samtidigt som vi ser ytterligare behov för idrottsanläggningar och behov av
utökade satsningar för frilufts- och spontanidrott.

För att öka kommunens attraktivitet och möjlighet till ett flertal utomhus idrottsaktiviteter har vi som
vision att Hacksta/Röllingby området kompletteras med ett utomhusbad där andra idrotter ingår, t ex
beachvolleyball. Klimatförändringar med allt varmare somrar ökar människors behov av svalka, men vi
tror även att ett friluftsbad skulle locka många besökare från andra kommuner. Området är centralt
beläget och kan utvecklas till ett regionalt idrotts- och friluftscenter med lätt tillgänglighet för alla.
Alla medborgare har inte möjlighet att enkelt ta sig till våra badplatser så då blir ett centralt placerat
friluftsbad även en jämställdhetsfråga. Närheten till ishallen ger möjlighet till återvinning av
överskottsvärme och minskar resursanvändning. Vi anser att Österåker behöver en ny simhall. Därför
ges förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att placera en även ny simhall i detta område, med
möjligheten att överskottsvärme från ishallen kan tas tillvara.

Friluftsliv är en viktig del i Österåkersbornas vardag och än viktigare har det varit under
Coronapandemin. För att utveckla Österåker till Stockholms mountainbike (MTB)-centrum, vill vi
bygga ut Hackstas MTB-spår med ytterligare en bana och startar utredningar kring ett MTB-spår i
Domarudden och en downhillbana vid Hackstabacken. Dessutom satsar vi extra resurser som
säkerställer underhåll av befintliga spår. Satsning och utbyggnad är önskvärd med tillägget att det
behöver göras med en noggrann konsekvensbeskrivning så att värdefull natur och friluftsliv samt
rekreationsområden inte påverkas för mycket. Plats och omfattning behöver värderas och avvägas
noggrant.

En stor del av friluftslivet bedrivs i naturområden, spontant, och inte alltid i organiserad form.  Att
plocka blåbär, svamp, gå på hundpromenader, rida, vandra för att upptäcka och finna ro, fågelskåda,
semestra i båt, paddla kajak,  jogga,  slå upp ett tält, är vanliga former av friluftsliv. För att värna det
spontana friluftslivet även på sikt, när allt fler medborgare vill ut i naturen, vill miljöpartiet inrätta fler
naturreservat. Miljöpartiet föreslår därför att områden utreds för naturreservat.

Friluftsliv ägnar sig dessutom utmärkt för spontanidrott som har haft en stor betydelse under
pandemin och kompletterar organiserade föreningsaktiviteter. För att stötta spontanidrott vill vi att
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kommunen kartlägger tillgången till spontanidrott och aktivt arbetar med att utöka möjlighet till
spontanidrott. Exempel kan vara ej bokningsbara planer, klätterleder på uppbyggda väggar och
vandringsleder i naturen. Framförallt vill vi se en satsning på att ungdomar ska aktivera sig i
utomhusmiljö, även i skog och mark. Vi vill också satsa på att utöka skatebanan och bygga en
parkourbana värd namnet.

En viktig förutsättning för friluftsaktiviteter generellt och speciellt spontanidrott är tillgång till
naturområden. Tillgång till havsområden ska säkerställas genom konsekvent strandskydd och köp av
privat skogsmark som är till salu. Vidare föreslår miljöpartiet att tätortsnära grönområden görs mer
tillgängliga genom att exempelvis göra stigar, spänger (ramper av trä), rastplatser mm. Miljöpartiet
anser det viktigt att fritidsutbudet blir mer anpassat för personer med funktionsnedsättning.

Vård och omsorg

Miljöpartiet i Österåker vill värna om en bra vård inom verksamheter för Vård och Omsorg och ser
därför ett ökat behov av satsningar. Vi vill även satsa på ett utökat socialt skyddsnät inom
socialtjänstens verksamhetsområde. Miljöpartiet tror att vi bygger en bättre framtid genom att satsa
på barn och unga idag. Dagens satsningar på barn och unga ger trygga och tillitsfulla  vuxna och ett
bättre samhälle.

Genom att erbjuda stöd till familjer och hjälpa föräldrar i sin föräldraroll skapar vi bättre
förutsättningar för barn och unga att utvecklas. Vi vill utreda möjligheten till ett Barnens hus, ett
familjecenter, där BVC, BUP, BUMM och familjemottagning kan vara samlat. När det fysiska avståndet
mellan socialtjänst och barnavården minskar så minskar även tröskeln för att söka hjälp av
socialtjänsten. Vi tror även att ett stärkt samarbete med regionen behövs. Idag finns ingen
BUP-mottagning i kommunen. Och BUMM kommer också att flyttas från kommunen inom kort. Vi
anser att kommunen ska verka för att både en BUP- och BUMM-mottagning åter ska öppna i
Åkersberga.

Miljöpartiet vill att kommunen skärper kraven vid upphandling inom Vård och Omsorg. Dels för att
personalen i verksamheterna ska få bättre arbetsvillkor, men även för att öka kvaliteten för
vårdtagare. Personaltäthet och krav på språkkunskaper i svenska språket ska finnas med som krav.
Miljöpartiet vill även att andelen utbildad personal inom vård och omsorg ska höjas och att
personalkontinuiteten förbättras. För att uppnå en ökad kvalitet inom verksamheterna anser vi att
pengen behöver höjas. Vi ökar pengen så att utförare ges bättre förutsättningar att ge de äldre och
andra med omsorgsbehov det de behöver. Vi vill även att utförare av hemtjänst ska få ersättning när
hemtjänstbesök avbokas med kort varsel.

Vi anser att det är bra att det finns både kommunala och privata alternativ inom de olika delarna i
både LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, och SOL, Socialtjänstlagen. Vi ser
alltså gärna även ett kommunalt alternativ inom äldreboende framöver, samt ett kommunalt
alternativ inom hemtjänst. En effekt av att den kommunala hemtjänsten upphörde var att lönerna
som i stället erbjöds hos privata utförare var lägre, det anser vi inte är en bra utveckling för den
personal som arbetar hårt inom hemtjänsten. En liknande utveckling, med lägre löner och sämre
anställningsvillkor, har setts i kommunala äldreboenden som blivit privata. Vi anser att det är bra att
personlig assistans delvis finns i kommunal regi, bland annat för att anställningarna för personliga
assistenter ofta är bättre när assistansen bedrivs av kommuner än av privata företag.

Socialförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsplats som lockar medarbetare med hög kompetens och
erfarenhet. Personalen behöver en bra arbetsmiljö och möjlighet till kompetensutveckling. På så sätt
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säkerställer vi kvalitet på insatserna och rättssäkerhet i myndighetsutövningen. En hög
personalomsättning och hög arbetsbelastning ger dolda utgifter i form av kostnader för
introduktioner, sjukfrånvaro och kvalitetsbristkostnader. Därför avsätter vi resurser för nya
medarbetare inom socialtjänsten, samt pengar för kompetensutveckling, särskilt inom
myndighetsutövning för barn, ungdomar och vuxna.

Vi vill att äldreboenden och serviceboenden ska hålla en hög nivå, och för att skapa förutsättningar
för det även på sikt behövs satsningar inom dessa områden. Miljöpartiet vill se en klar uppryckning
när det gäller maten på våra äldreboenden. Den ska vara vällagad, smakrik, varierad och näringsriktig.
Dessutom ska det vara ett krav att öka andelen mat som är ekologisk och närproducerad. Maten är
ofta dagens höjdpunkt för de äldre som bor på äldreboende, det är därför viktigt att den håller en bra
klass. Kommunens kostpolicy måste följas upp bättre och stöd ges till de kök som behöver öka
kompetensen.

Psykisk ohälsa bland såväl unga som vuxna riskerar att leda till missbruk, kriminalitet och/eller ett
socialt utanförskap. Ett utanförskap kan innebära att individen ställs utanför samhällets trygghet både
gällande bostad men även utan anställning.  Detta är förödande för respektive individ och även en
stor kostnad på lång sikt, vi ser att satsningar nära i tiden gynnar både individen och samhället.
Kommunen erbjuder i dagsläget stöd till familjer och unga i riskzonen, missbruksvård samt
stödinsatser i samband med ekonomiskt bistånd. Vi vill se ett utökat samarbete mellan socialtjänst,
skola och elevhälsa för att fånga upp barn och unga med psykisk ohälsa. Vi vill även se en satsning på
boendestöd och insatser för vuxna med psykisk ohälsa. De dagliga verksamhet som kommunen
erbjuder bidrar till en ökad mening i tillvaron och ett socialt sammanhang för många i behov av stöd.
Vi anser att det ä viktigt att de får den kompetensförsörjning och de ekonomiska förutsättningar de
behöver för att driva sin verksamhet. Därför vill vi även se över ersättningsmodellen för daglig
verksamhet inom vuxenpsykiatrin.

Ökad motståndskraft i alla sektorer

Covid-19 har tydligt visat på behovet av hög kvalitet inom vård och omsorg. Därför satsar vi på ett
omsorgslyft inom hemtjänst och äldreomsorg genom att tillföra resurser till vård- och
omsorgsnämnden. Vi ser ett starkt behov av ökad kunskap och mindre fluktuation bland personalen.
Det leder till bättre service, ökad trygghet och kapacitet för att hantera kriser. Dessutom tycker vi i
Miljöpartiet att ett utökat arbete som förbereder oss på framtida pandemier, eller andra
extraordinära händelser, är ett måste!

Covid-19-pandemin kan förväntas lämna spår i ekonomin som sträcker sig flera år framåt. En högre
arbetslöshet och ekonomisk oro skapar otrygghet för många familjer, vilket riskerar att leda till ökat
beroende av alkohol och droger, ökad frekvens av våld i nära relationer, arbetslöshet, psykosociala
problem, ökad psykisk ohälsa och ökat behov av ekonomiskt bistånd som följd. Det är därför viktigt
att kommunen står rustad inför ett ökat behov av stödinsatser.

Vi ser också ett ökat behov för friluftsaktiviteter som motiverar och möjliggör ett aktivt liv utan att
man utsätter sig för smittrisk. I samma linje satsar vi på utveckling av gång- och cykelvägar som ett
attraktivt alternativ till bil och kollektivtrafik för kortare resor.
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Fritid

Vi anser att budgeten ska ge utrymme för att uppfylla kraven på att ge Österåkers kommuninvånare
tillgång till ett bra utbud av fritidsaktiviteter. Detta för att möjliggöra ett förhöjt välbefinnande, både
fysiskt, psykiskt och intellektuellt hos de boende i Österåker. Fysisk aktivitet är främjande för hälsan,
något som är viktigt, inte minst med tanke på den ökade digitala användningen under pandemin.

Vi tror att det är bra med en satsning på att få icke aktiva kommuninvånare aktiva/engagerade i sport-
och fritidsverksamhet. Vi vill anlägga en skatebana samt en parkourbana värda namnet. Vi tror att det
kommer öka antalet unga i kommunen som aktiverar sig. Vi vill sänka taxorna för musikskolan, så att
fler kan delta. Vi vill också se över möjligheten att starta upp en Komtec-verksamhet för
teknikintresserade barn och ungdomar. Vi vill införa en fritidsbank. Detta för att fler barn ska ges
möjlighet att prova fler aktiviteter och idrotter, också oavsett föräldrars ekonomi. Miljöpartiet vill
även se en ökad satsning på fritidsgårdar och Sommarklubb. För de många hundägarna i Österåker så
satsar vi på upprustning av befintliga hundrastgårdar och två nya hundrastgårdar.

Miljöpartiet satsar även på att nyanlända till Österåkers kommun ska ges möjlighet, och erbjudas, att
medverka i kultur- och fritidslivet i kommunen. Vi avsätter pengar till en fond där föreningar ska
kunna söka bidrag för att utföra verksamhet som ger nyanlända bättre möjligheter att delta i kultur-
och fritidsverksamhet.

Miljöpartiet vill att i allt arbete inom Kultur- och Fritidsnämnden, liksom i hela kommunen, ska hänsyn
till miljön tas. Dessutom tycker Miljöpartiet att Österåkers kommun ska ha en långsiktig, strategisk
handlingsplan för arbetet i stort inom Kultur- och Fritidsnämnden, att besökare i de kommunala
idrottsanläggningarna ska få ett bra bemötande och intryck när de besöker dessa. Anläggningarna ska
vara hela och rena. När det gäller städningen av våra idrottshallar behövs en ordentlig skärpning. Nya
lokaler och anläggningar som byggs ska planeras för att fungera väl under lång tid. Utemiljön kring
våra lokaler och anläggningar ska vara anpassade för att kommuninvånarna ska känna sig trygga och
kommunen ska arbeta för att jämställdhet ska råda i och kring lokaler och anläggningar och att god

tillgänglighet råder. Vi vill även att föreningsbidraget utvecklas på ett sätt som främjar mer
likvärdighet och jämställdhet.

Näringsliv
Det behövs bra förutsättningar för att underlätta företagande i Österåker. Vi anser att kommunen

behöver se över vad som kan göras.

Fler arbetstillfällen kan skapas inom den gröna omställningen med ny teknik och innovation.

Den lokala elproduktionen kan öka i form av vindkraft och solkraft (i linje med de två motioner vi lagt,

dels om hur kommunen kan underlätta för etablering av mer vindkraft, dels hur kommunen kan

installera solceller på de fastigheter som kommunen råder över).

Den lokala matproduktionen behöver stödjas, genom att kommunen mer aktivt ska stödja initiativ

som tex REKO-ringen där lokala matproducenter säljer sina varor direkt till konsumenter. Det är den

småskaliga och lokala matproduktionen som behöver kommunens stöd.
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Våra Satsningar
Alla belopp redovisas i tusen kronor (tkr).

  Satsningar
Inspektörer/handläggare Miljö/hälsa 2 st −1200
Utbildning Miljö/hälsa −300
Inspektörer/handläggare samhällsbyggnad −1200
Utbildning samhällsbyggnad −300
Kommunekolog −600
Korridorer för biologisk mångfalt (utredning) −500
Upplysningskampanj ljusföroreningar −300
Omställning av gatubelysning till ej ljusföroreningar −1000
Underhåll av naturområdet Karsvreta träsk −500
Underhåll av Täljövikens strandäng −400
Kartering av befintliga skogsvägar −300
Uppgradering av befintliga hundrastgårdar −500
Klimatfond −30000
Informationskampanj för enskilda brunnsägare −300
Utreda klimatpåverkan på enskild dricksvatten −500
Utreda möjligheter till klimat- och miljöåtgärder genom våtmark −500
Utveckla kommunal klimatbudget −300
Uppföljning av klimatanpassningsstrategi −300
Konsekvensanalys av översvämningar −500
Kartläggning och konsekvensanalys av brist i allmänt och enskilt dricksvatten −500
Informationskampanj kring privata åtgärder, klimat −300
Stöd för lokal matproduktion (typ REKO-ringen) −200
Infartsparkeringar (utredning) −1000
Underhåll befintliga MTB spår −500
Åtgärder för minskning av mikroplast från konstgräsplaner (utredning) −300
Mobilitetsstrateg −600
Medborgardialog hållbar mobilitet −300
Signalprioritering −300
Saltsopning −2000
Vatten/avlopps-rådgivare −300
Konsekvensanalys av värmeböljor för äldreboende −300
Konsumentvägledare −300
Demokratiutskott −300
Integrationsfond −5000
Möjlighet för föreningar att söka bidrag för arbete med integration i aktuell förening −700
Tre nya tjänster till socialförvaltningen −1800
Kompetensutveckling socialförvaltningen −300
Satsning på utökad sommarklubb −300
Bibliotek utvecklingsprojekt −300
Utreda ett ungdomens hus −300
Minskade taxor Musikskola −700
Införa en fritidsbank −700
Satsning på fältassistenter (3 personer) −1800
Ökat stöd till Kvinnojouren −100
Minskade barngrupper förskolan −3000
Ökad andel förskollärare −8000
Ökad andel legitimerade lärare grundskolan −8000
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Satsning medel för anpassningar för barn med särskilda behov −10000
Utvecklingsmedel skolbibliotek −2000
Höjning av SALSA ersättning/Kompensatoriska medel −15000
Tilläggsbelopp −6000
Minskade barngrupper fritidshem −3500
Ökad andel fritidspedagoger −5000
Pedagogisk omsorg −2000
Trygghet på skolgården −1000
Naturskola (personal och utrustning −1000
Alla barn ska kunna gå på toa i skolan −1000
Öka det inre underhållet av skollokalerna −2500
Utökning av antalet platser på Österåkers gymnasium −4250
Förstärkning KAA −1000
Generell satsning Hemtjänst, t.ex. kompetenshöjning −8000
Satsning på framför allt särskilt boende, t. ex kompetenshöjning −7000
Högre kvalitet av mat på äldreboende −1000
Förebyggande arbete gällande pandemi −1000
Generell satsning på LSS, t.ex kompetenshöjning −8000
Förstärkning psykiatri vuxna −1500
Förstärkt familjemottagning −500

Investeringar
Tillgänglighetsanpassningar i skogen −1000
Köp av skog −8500
2 nya hundrastgårdar −400
Utöka klimatsmarta grönområden i tätorten −1000
Snabbladdare och laddstolpar −5000
Cykelparkering Åkersberga C −1000
Gång och cykelväg mellan Roslags Kulla till Östanå färjeläge (projektering) −300
Gång och cykelväg till Domarudden (projektering) −300
Uppgradering av gång och cykelväg till Arninge −5000
Utökad budget för utveckling av cykelvägar −10000
Bygga ut MTB spår Hacksta och utreda nytt spår i Domarudden (projektering) −250
Utveckling av Domarudden (projektering) −300
Cykel & skate teknikområde Hacksta (projektering) −200
Cykel downhill bana Hackstabacken (projektering) −300
Ny fritidsgård (projekt) −300
Delningsboende utredning −300
Bygga en skate- och parkourbana −3000
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Satsningar fördelat per verksamhetsområde
Alla belopp redovisas i tusen kronor (tkr).

Kommunfullmäktige (inklusive Val- och demokratinämnden)

Kommunfullmäktige
Budget 2022

Bruttokostnader
- 11 400

Intäkter
800

Miljöpartiets tilläggsförslag
Demokratiutskott

TOTALT

-300

-300

Vi ger dessutom förvaltningen i uppdrag att:
● På ett överskådligt sätt redovisa alla motioner och medborgarförslag och deras status

på kommunens hemsida.
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Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden
Budget 2022

Bruttokostnader
- 121 120

Intäkter
9 200

Miljöpartiets tilläggsförslag
Sommarklubb
Biblioteket utvecklingsprojekt
Ungdomens hus - utredning
Integration
Minskade taxor musikskola
Fritidsbank
Satsning på fältassistenter

TOTALT

- 300
- 300
- 300
- 700
- 700
- 700
- 1 800

- 4 800

Vi ger dessutom förvaltningen i uppdrag att:

● Upprätta en långsiktig, strategisk handlingsplan för arbetet i stort inom Kultur- och
Fritidsnämnden.

● Utreda hur vi kan utveckla Röllingby/Hacksta området för
mountainbike/skate/parkour.  

● Utreda och komma med förslag på hur fler ungdomar kan bli intresserade av ett aktivt
friluftsliv.  

● Kommunen gör en kartläggning av hur spontanidrotten ser ut idag och hur den kan
utvecklas.  

● Utreda och komma med förslag på hur kommunen kan lösa frågan om en ny simhall.  
● Utreda och rapportera om hur en kommunal Komtek verksamhet skulle kunna se ut.  
● Se över anpassningar och tillgänglighet inom nämndens verksamhetsområde och ge

förslag på åtgärder.
● Se över hur vi ytterligare kan utveckla och förstärka arbetet med fritidsfältare och

nattvandrare samt samarbetet mellan dessa insatser.
● Utreda möjligheten att anlägga ett friluftsbad i anslutning till den nya simhallen
● Utveckla föreningsbidraget för mer likvärdighet och jämställdhet
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Förskole- och grundskolenämnden

Förskole- och grundskolenämnden
Budget 2022

Bruttokostnader
-1 182 500

Intäkter
81 700

Miljöpartiets tilläggsförslag
Minskade barngrupper förskolan
Ökad andel förskollärare
Ökad andel legitimerade lärare grundskolan
Satsning medel för anpassningar för barn med särskilda
behov
Utvecklingsmedel skolbibliotek
Höjning av SALSA ersättning/Kompensatoriska medel
Tilläggsbelopp
Minskade barngrupper fritidshem
Ökad andel fritidspedagoger
Pedagogisk omsorg
Trygghet på skolgården
Naturskola
Förstärkning lokalvård skola
Förstärkning inre underhåll skola

TOTALT

-3 000
-8 000
-8 000

-10 000
-2 000
-15 000
-6 000
-3 500
-5 000
-2 000
-1 000
-1 000
-1 000
-2 500

-68 000

Vi ger dessutom förvaltningen i uppdrag att:

● Presentera ett förslag på hur en ny modell som ersättning för den
beställar/utförar-modell vi har idag.

● Utreda hur den centrala elevhälsan fungerar idag och föreslå förslag på utveckling.
● Inventera kommunens skolbibliotek gällande kvalitet och utbud.
● Utreda behov och komma med förslag på en ny kommunal grundskola
● Starta upp en kommunal resursskola
● Utreda anslagsfinansiering av resursskolor
● Fortsätta utreda hur vi kan få resterande delar av Hacksta området (fd Hackstaskolan)

till ett utbildnings campus
● Utvärdera den centrala elevhälsan
● Utreda och planera för en ny kommunal grundskola i de västra delarna av kommunen
● Finansiera ett trygghets bidrag för skolan
● Ökade anslag för läromedel
● Utveckla och inled ett mentorskapsprogram för lärarkåren
● Förvaltningen får i uppdrag att slå samman  Bergsättraskolan och Tråsättraskolan till

en skolenhet
● Inventera utbudet av förskolor
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Budget 2022

Bruttokostnader
- 271 750

Intäkter
9 500

Miljöpartiets tilläggsförslag
Utökning av antalet platser på Österåkers gymnasium
Förstärkning av KAA

TOTALT

-4 250
-1 000

-5 250

Vi ger dessutom förvaltningen i uppdrag att:

● Arbeta fram förslag på nya lokaler för vuxenutbildningen
● Se över utbudet inom vuxenutbildning
● Utreda hur SFI-utbildningen fungerar och rapportera tillbaka till nämnden under

2021.
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Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden
Budget 2022

Bruttokostnader
- 775 300

Intäkter
78 900

Miljöpartiets tilläggsförslag
Hemtjänst
Övrig äldreomsorg (särskilt boende m.fl.)
LSS
Mat
Pandemiförebyggande arbete
Konsekvensanalys av värmeböljor för äldre boende
Psykiatri vuxna

TOTALT

- 8 000
- 7 000
- 8 000
- 1 000
- 1 000
- 300
-1 500

- 26 800

Vi ger dessutom förvaltningen i uppdrag att:
● Ta fram ett förslag på hur den kommunala hemtjänsten kan startas upp.
● Utreda möjligheten att den privata delen av hemtjänsten gå över till LOU istället för

LOV.
● Uppdrag att se över upphandlingar inom VON’ verksamhetsområde
● Kompetenshöjande åtgärder för att också höja andelen utbildad personal
● Bättre mat i verksamheterna
● Arbeta för att vara bättre förberedd inför kommande pandemier
● ersättningsmodell daglig verksamhet psykiatri vuxna

26



Socialnämnden

Socialnämnden
Budget 2022

Bruttokostnader
- 134 800

Intäkter
27 000

Miljöpartiets tilläggsförslag
Förstärkning 3 nya tjänster inom socialförvaltningen
Kompetensutveckling inom myndighetsutövning
Förstärkning ersättning Kvinnojouren
Förstärkt familjemottagning

TOTALT

-1 800
-300
-100
- 500

-2 700

Vi ger dessutom förvaltningen i uppdrag att:

● Utreda möjligheten att starta upp ett ”barnens hus” eller ”familjecenter”
● Utvärdera effekten och resultatet av projektet med samverkansmodellen gällande

problematisk skolfrånvaro.
● Utreda hur väl integrationen fungerar i kommunen och identifiera barriärer
● Utreda förutsättningar för utökad etableringstid
● Göra en översyn av boenden och boendestöd för nyanlända med målsättning att

minska slitage och skuldsättning
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Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden
Budget 2022

Bruttokostnader
-23 200

Intäkter
13 900

Miljöpartiets tilläggsförslag
Inspektörer/handläggare 2  st
Utbildning

TOTALT

-1 200
- 300

-1 500

Vi ger dessutom förvaltningen i uppdrag att:

● Ta fram en ny taxeringsmodell med en lägre avgift för mindre projekt, och högre
avgift för större byggnation och exploatering.
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Budget 2022

Bruttokostnader
- 16 850

Intäkter
5 700

Miljöpartiets tilläggsförslag
Förstärkning förvaltningen (2 st)
Utbildning
Informationskampanj egen brunn
Klimatpåverkan egen brunn

TOTALT

-1 200
-300
-300
-500

-2 300
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Tekniska nämnden

Tekniska nämnden
Budget 2022

Bruttokostnader
- 145 100

Intäkter
6 800

Miljöpartiets tilläggsförslag
Mobilitets strateg
Medborgardialog hållbar mobilitet
Signalprioritering
Kartläggning och konsekvensanalys av brist i allmänt och
enskilt dricksvatten
Informationskampanj kring privata åtgärder
Stöd till REKO
Utredning infarts-P
Underhåll MTB spår
Minskning av mikroplaster
Kartering skogsvägar
Uppgrader hundrastgårdar
Korridorer biologisk mångfald
Upplysningskampanj ljusföroreningar
Omställning gatubelysning
Underhåll Karsvreta träsk
Underhåll Täljövikens strandängar
Saltsopning GC-vägar
Klimatomställningsåtgärder våtmark

TOTALT

-600
-300
-300
-500

-300
-200
-1 000
-500
-300
-300
-500
-500
-300
-1 000
-500
-400
-2 000
-500

-10 000

Investeringar Tekniska nämnden Utgift
-177 550

Intäkter
15 000

Miljöpartiets tilläggsförslag

Cykelparkering Åkersberga C
GC-väg Roslags Kulla - Östanå proj.
GC-väg Domarudden proj.
GC-väg Arninge uppgradering
GC-vägar enligt cykelplan
Snabbladdare, laddstolpar
Utbyggnad MTB Hacksta & Domarudden proj.
Domarudden proj.

-1 000
-300
-300
-5 000
-10.000
- 5 000
-250
-300
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Cykel & skate område Hacksta
Downhill cykel Hacksta
2 nya hundrastgårdar
Tillgänglighetsanpassningar skog&mark
Köp av skog Trastsjöskogen
Skate & parkourbana

TOTALT

-200
-300
-400
-1 000
-8 500
-3 000

-35 550

Vi ger dessutom förvaltningen i uppdrag att:

● Utreda möjligheter för infartsparkering nära Åkersberga station samt andra stationer
för Roslagsbanan. Utreda möjlighet för infartsparkering i befintliga parkeringshus.
Utreda möjlighet för infartsparkering norr om Åkersberga med pendlingsbuss till
Åkersberga station. Utreda möjligheter för att utveckla infartsparkering genom
länstransportplanen. Utreda möjlighet till att se parkeringsbeläggning i realtid via en
app.

● Utreda metoder för att motivera till ökad andel cyklande till och från jobbet för alla
kommunens medborgare med fokus på kommunens personal.

● Utreda hur kommunen tillsammans med Trafikverket kan utveckla bussfiler längs
huvudstråken inom kommunen.

● Genomföra en inventering för att se hur vi kan tillgängliggöra våra naturområde och
utflyktsmål för fler som t.ex. äldre eller funktionsnedsatta.

● Kartera alla befintliga större gång- och cykelvägar i Österåkers kommuns skogar och
ladda upp till Openstreetmap varifrån Google Maps, Eniro m fl hämtar data från.
Genom detta ökas naturens tillgänglighet för Österåkersbor.

● Utreda hur stationsområdet i Åkersberga centrum kan bli en attraktiv plats med en
levande gatubild som upplevs säker och trygg så att unga och äldre trivs, hur
påverkan av biltrafiken kan minskas och hur lokal handel kan lockas att etablera sig.

● Utreda utveckling av ett cykel- och skateboard-teknikområde i Hacksta med
pumptrack och hopplinjer på liknande nivå som finns på Lidingö och Djurgården.

● Utreda utveckling av ett MTB-spår i Domarudden. För att säkerställa underhåll av
befintliga spår ökar vi driftbudgeten. Utreda utveckling av en downhillbana vid
Hackstabacken.
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Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen
Budget 2022

Bruttokostnader
- 238 550

Intäkter
103 250

Miljöpartiets tilläggsförslag
Konsumentvägledare
VA-rådgivare
Kommunekolog
Integrationsfond
Klimatfond
Klimatbudget
Klimatanpassningsstrategi uppf.
Konsekvensanalys översvämningsrisk

TOTALT

-300
-300
-600
-5 000
-30 000
-300
-300
-500

-37 300

Investeringar KS 2021 Kostnad
-9 600

Intäkt
0

Miljöpartiets tilläggsförslag
Ny fritidsgård proj.
Klimatsmarta grönområden
Delnings boende projekt

TOTALT

-300
-1 000
-300

-1 600

Vi ger dessutom förvaltningen i uppdrag att:
● Arbeta fram en strategi för att bygga flerbostadshus i trä.  
● Tillsammans med andra aktörer ska kommunen arbeta för att vi får ett tankställe för

biogas i kommunen.
● Att tillsammans med Armada och eventuellt andra aktörer ta fram förslag på hur vi får

fram ungdomsbostäder och billigare hyresrätter till Österåkers kommun.
● Ta fram skarpare miljökrav vid nybyggnation.
● Se över förutsättningarna för fler laddstolpar, och en snabbladdare för elbilar.
● Utreda hur kommunen kan fondera/låna upp medel för klimatanpassningsåtgärder

exempelvis genom Kommuninvests gröna fonder/lån.
● Arbeta fram en kommunal koldioxidbudget
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● Ta fram en kommunal handlingsplan för vindkraft
● Framtagande av en plan för hur alla fordon i kommunal regi görs fossilfria
● Utreda naturområden för omvandling till naturreservat
● Utreda förutsättningen för kommunen att köpa upp värdefull mark
● Ta fram en handlingsplan för arbete med invasiva arter
● Ta fram en handlingsplan för arbete med ljusföroreningar
● Kartlägga de gröna korridorerna och inventering av naturtyper, biologisk mångfald

och skyddsvärda områden
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Nämndernas ramar

Intäkter

Nämnd

Budget

2022

Plan

2023

Plan

2024

Kommunfullmäktige 800 815 831

Kommunstyrelse 103 250 105 212 107 211

Kultur- och fritidsnämnden 9 200 9 375 9 553

För- och grundskolenämnden 81 700 83 252 84 834
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden 9 500 9 681 9 864

Tekniska nämnden 6 800 6 929 7 061

Vård- och omsorgsnämnden 78 900 80 399 81 927

Socialnämnden 27 000 27 513 28 036

Byggnadsnämnden 13 900 14 164 14 433

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 5 700 5 808 5 919

Produktionsutskottet 5 000 5 095 0

SUMMA 341 750 348 243 354 860

Bruttokostnader

Nämnd

Budget

2022

Plan

2023

Plan

2024

Kommunfullmäktige -11 400 -11 617 -11 837

Kommunstyrelse -238 550 -243 082 -247 701

Kultur- och fritidsnämnden -121 120 -124 421 -125 766

För- och grundskolenämnden -1 182 500 -1 204 968 -1 227 862
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden -271 750 -276 913 -282 175

Tekniska nämnden -145 100 -147 857 -150 666

Vård- och omsorgsnämnden -775 300 -790 031 -805 041

Socialnämnden -134 800 -137 361 -139 971

Byggnadsnämnden -23 200 -21 641 -24 090

Miljö- och hälsoskyddsnämnden -16 850 -17 170 -17 496

Produktionsutskottet 0 0 0
SUMMA -2 920 570 -2 976 061 -3 032 606
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Netto

Nämnd

Budget

2022

Plan

2023

Plan

2024

Kommunfullmäktige -10 600 -10 801 -11 007

Kommunstyrelse -135 300 -137 871 -140 490

Kultur- och Fritidsnämnden -111 920 -114 046 -116 213

För- och Grundskolenämnden -1 100 800 -1 121 715 -1 143 028
Gymnasie- och
Vuxenutbildningsnämnden -262 250 -267 233 -272 310

Tekniska nämnden -138 300 -140 928 -143 065

Vård- och Omsorgsnämnden -696 400 -709 632 -723 115

Socialnämnden -107 800 -109 848 -111 935

Byggnadsnämnden -9 300 -9 477 -9 657

Miljö- och Hälsoskyddsnämnden -11 150 -11 362 -11 578

Produktionsutskottet 5 000 5 000 5 000

SUMMA -2 920 570 -2 476 061 -3 032 606

35



Kostnads- och intäktsbudget

Intäkter

Budget

2022

Plan

2023

Plan

2024

Skatteintäkter 2 260 440 2 289 499 2 420 165

Utjämningssystem, statsbidrag 281 000 255 000 200 000

Fastighetsavgift 110 000 110 000 110 000

Statsbidrag, maxtaxa 10 600 10 600 10600

Verksamhetens avgift & bidrag 341 750 348 759 355 549

Finansiella intäkter 12 000 12 000 12 000

Kapitalkostnader 63 000 66 000 68 000

Rea. Vinst (markförsäljning) 5 000 5 000 5 000
SUMMA 3 083 7903 3 096 678 3 181 314

Kostnader

Budget

2022

Plan

2023

Plan

2024

Fördelade kostnader -2 920 570 -2 916 704 -2 972 121

Finansiella kostnader -4 000 -4 000 -4 000

Avskrivningar -51 000 -54 000 -56 000

Reglering, pension -65 000 -65 000 -66 000

Oförutsett -12 000 -12 000 -12 000

Sverigeförhandlingen -8 000 -8 000 -8 000

Lokaler (inkl. multihall) -5 000 -2 750 -2 750

SUMMA 3 65 570 -3 062 454 -3 120 871

MARGINAL 18 220 34 224 60 443
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Investeringsbudget

UTGIFTER

Budget

2022

Plan

2023

Plan

2024

Tekniska nämnden -177 550 -150 000 -150 000

Kommunstyrelsen (IT) -5 600 -4 000 -4 000

Kommunstyrelsen (PU) -4 000 -4 000 -4 000

SUMMA -187 150 -158 000 -158 500

INKOMSTER

Tekniska nämnden 24 000 8 200 11 200

Kommunstyrelsen (IT) 0 0 0

Kommunstyrelsen (PU) 0 0 0

SUMMA 24 000 8 200 11 200

NETTO

Tekniska nämnden -153 550 -141 800 -138 000

Kommunstyrelsen (IT) -5 600 -4 000 -4 000

Kommunstyrelsen (PU) -4 000 -4 000 -4 000

SUMMA -163 150 -149 800 -146 800
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