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Vår vision
Österåker har fantastiska kvalitéer, med vacker natur, med en livskraftig skärgård in
på knuten med närhet till Stockholm. Rätt använd kan dessa kvalitéer ge oss alla
stora möjligheter. Möjligheter som alltför ensidigt inskränkts av återkommande
skattesänkningar. Skärgårdskommunen Österåker är fint att höra, men vi måste se
till att det blir så ”på riktigt”.
Vi är fyllda av framtidstro och vill skapa ett Österåker där alla invånares behov kan
tillgodoses och drömmar förverkligas. Vi vill skapa ett tryggt, ekonomiskt, socialt
och ekologiskt hållbart samhälle. Österåker ska vara en kommun där våra barn växer
upp till trygga individer. Här är fritiden är rik, och de som behöver stöd och hjälp får
det.
Det kräver en politik som utvecklar en bra välfärd och som återtar kontrollen av den
samma. Vi låter kulturen blomstra, skapar nya arbetstillfällen och ser till att
kommunens utveckling sker på ett ansvarsfullt sätt. Barnperspektivet, jämställdhet
och jämlikhetsperspektiv genomsyrar allt beslutsfattande, på ett öppet och
transparent sätt.
Vi samarbetar med andra för att utveckla Österåker. Föreningar, näringsliv, personal
och medborgare och andra partier som delar våra grundläggande värderingar om
alla människors okränkbara värde. Vi tror på samarbete och att blockgränser hållit
tillbaka vår kommuns utveckling. Österåker ska vara en kommun som präglas av
trygghet, omtanke, respekt, delaktighet och framtidstro.
Österåker kan bättre
En förskola och skola som lyfter alla barn i fräscha och anpassade lokaler, vård efter
behov och när vi behöver. Äldreomsorg utan minutjakt och färre olika ansikten inom
hemtjänsten och jourläkare – allt det är möjligt i vårt Österåker. Men det kräver att
vi prioriterar och återtar den demokratiska kontrollen över välfärden.
Vi skall öka tryggheten genom att bekämpa brotten och dess orsaker. Det kräver
fler närvarande poliser och skärpta straff, men också riktade satsningar på förskola,
skola och socialtjänst, idrott och föreningsliv. Det kräver att hela samhället arbetar
tillsammans, gör vi det så klarar vi både brottsligheten och nyrekryteringen.
Vi ser vår skärgårds potential, med rätt prioriteringar kan den bli ett av våra främsta
utvecklingsområden. Vi måste göra mer när det kommer till klimatomställningen. Vi
ska minska våra utsläpp – genom att stödja ny, klimatsmart teknik, möjliggöra fler
klimatsmarta resor med kollektivtrafik, elfordon och cykel och främja en hållbar
konsumtion. Vi socialdemokrater vet att vi blir starkare tillsammans, och tillsammans
vill vi göra Österåker bättre.
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Våra politiska prioriteringar
Varje år lägger vi en heltäckande budget. För att klara framtiden är det tydligt att vi
måste klara jobben och inflyttningen till vår kommun. Vi ser att skatteintäkterna ökar
den kommande perioden. Men för att klara nödvändiga satsningar räcker det inte
med bara inflyttning som ger ökade skatteintäkter och statliga bidrag. Våra
prioriteringar är förskolan, skolan, omsorgen, tryggheten, klimatet, en meningsfull
och aktiv fritid, skärgården och investeringar i kommunen.
Långsiktigt ekonomiskt ansvar
Den låga skatten har gjort Österåkers kommun bidragsberoende. Utan statens olika
bidrag skulle kommunen gått med minus, under flera år. Vi måste självständigt klara
att bära våra egna kostnader. Stadsbidragen är en bonus och skall inte utgöra
förutsättning för vår egen verksamhet.
Under lång tid har vi sett återkommande skattesänkningar och besparingar. Vi ser
stora behov av investeringar i vår gemensamma välfärd. I Österåker ska 100
personer som arbetar, försörja 81 personer som inte arbetar, den siffran
(försörjningskvoten) är högre än både snittet i landet och i vår region.
Detta visar tydligt att vår kommun behöver andra prioriteringar än låg skatt.
Rysslands krig mot Ukraina har givit oss ett osäkert omvärldsläge. Omfattande
flyktingströmmar kräver breda samarbeten mellan myndigheter, kommuner,
näringsliv samt andra aktörer. Kriget kommer drabba oss alla i någon form bland
annat genom ökande priser och andra effekter. Vi måste ta hänsyn till det rådande
läget och rusta oss för framtidens utmaningar.


Om behov av skattehöjningar uppstår kommer vi att maximalt höja skatten
med en krona under den kommande mandatperioden 2023-2026.



Tillskotten, ca.130 miljoner i ökade intäkter som en skattehöjning med en
krona ger, kommer vi prioritera till förskolan, skolan, omsorgen, tryggheten,
klimatet, en meningsfull och aktiv fritid och skärgården.



Vi kommer kraftigt höja kommunens investeringsbudget, då Österåker har
den tredje lägsta i regionen. Det räcker inte om vi skall klara inflyttningen och
de åtaganden som finns. Nya skolor, förskolor, badhus, gång och cykelvägar,
laddstolpar mm.
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Förskola och skola
Vi har under mandatperioden sett nedskärningar, omorganiseringar, privatiseringar
och försämringar på en rad områden inom förskola och skola. Vår politik bygger på
de tre viktigaste sakerna som konstaterat är avgörande för att höja resultaten och
kvaliteten inom skolan. Det är att förbättra likvärdigheten mellan skolor, stärka
läraryrket och föra en långsiktig skolpolitik.


Höjd skolpeng till förskola och skola
Skolpengen för förskola, grundskola, förskoleklass och fritids är lägre i
Österåker än snittet i regionen och landet. Det är våra barn, unga och
lärare som får betala kostnaden för detta.



Ökade resurser till barn i behov av särskilt stöd
Barn och unga med diagnoser (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar)
skall garanteras en bra skola. Det viktigaste är att stödet utformas utifrån
den enskildas behov, besluten skall tas så nära våra barn och elever som
möjligt. Det kan handla om att höja kompetensen inom området, särskilda
undervisningsgrupper, anpassningar av lärmiljön mm.



Minskade barngrupper i förskolan
Små barngrupper inom förskolan är avgörande för kvalitén. Vi vill höja
personaltätheten till 5 barn per utbildad pedagog inom förskolan.
Nu har de riktade statsbidragen försvunnit vilket kommer öka barngruppernas storlek, eftersom alliansen inte tillför egna medel. Skolverkets
riktmärke för barngruppens storlek ska följas.



Fritidslyft
Ca 70 % av alla barn mellan 6 och 12 år är inskrivna på fritids. I Österåker
går det 25 barn per pedagog, det är den femte högsta siffran i hela länet.
Fritids utgör ett viktigt stöd till skolan, eleverna och deras trygghet. Detta
viktiga uppdrag behöver prioriteras och andelen utbildade fritidspedagoger behöver höjas.



Fritidshem för mellanstadiet
Idag finns behov för fritidshem för elever på mellanstadiet. Vi vill möta
barnens behov och deras intressen med ett fritidshem i egna lokaler.



Permanenta lärarlönelyftet
Idag betalas lärarlönelyftet helt av staten. För att inte riskera att
satsningen och lärarna försvinner så ska vi göra som en majoritet av
kommunerna i regionen. Permanentat hela eller delar av lärarlönelyftet.
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Fler platser i särskolan
Österåker har idag en kö till de två skolor som tar emot elever i behov av
grundsärskola. Därför är en utbyggnad av antalet platser i grundsärskolan
ytterst nödvändig.



Kompetensutveckling för barnskötare till förskollärare/fritidspedagog
Konkurrensen att rekrytera utbildade förskollärare är tuff. Den utbildning
vi haft för barnskötare till att kunna studera till förskollärare skall
återinföras. De som genomgått en kompetenshöjande utbildning ska
erbjudas korrekt tjänst efter genomförd utbildning. Även obehöriga inom
verksamheten skall erbjudas utbildning till barnskötare.



Utökad elevhälsa
Det förebyggande arbetet i spåren av den ökade psykiska ohälsan hos
våra unga kräver att elevhälsan förstärks och utvecklas. Vi skall ha befintlig
och väl fungerande elevhälsa på alla skolor. Rekommendationerna som
finns visar tydligt att det finns stora behov av att tillföra resurser. Även
frågan om elevhälsa för barn mellan 0-5 år behöver ses över.



Öka andelen behöriga lärare
Österåker ligger enligt de senaste siffrorna på plats 14 i regionen med
71,2 % lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i
grundskola åk 1-9. Behöriga söker sig till kommuner där man får behöriga
kollegor.



30 timmars vistelse inom förskolan för syskon återinförs
I Österåker har man inskränkt på barns rätt till förskola när föräldrarna är
föräldralediga. Vi återinför rätten till 30 timmar för syskon som ett första
steg och vill utreda en möjlig utökning.



Satsning på läromedel och litteratur
Vi måste ge skolan alla nödvändiga läromedelsresurser så att varje elev
kan garanteras de bästa av förutsättningar. Egna läromedel i form av
böcker, digitala läromedel och litteratur är avgörande för utbildningens
kvalitet och resultat. Ett skolbibliotek i varje skola ser vi som en
självklarhet.



Kostnadsfria mensskydd för hög/mellanstadiet
Idag erbjuds kostnadsfria mensskydd på ungdomsmottagningen i
Alceahuset på ÖG och Skärgårdsgymnasiet. Vi inför kostnadsfria
mensskydd att finnas på samtliga hög/mellanstadieskolor
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Renovering av förskolor och skolor
Många skollokaler är slitna och dåligt anpassade. I dag får förskolor och
skolor som renoveras höjd hyra, som betalas med skolpengen som går till
undervisningen. Det är oacceptabelt. Hela beståndet av förskolor och
skolor skall inventeras och åtgärdsplaner för renoveringar tas fram.



Entreprenöriellt lärande
Det entreprenöriella lärandet skall stärka Österåkers profil som
företagarkommun. Vi vill se entreprenöriella utbildningskoncept som skall
användas i alla stadier inom skolan. Det ger kommunen en status som trovärdig
företagarkommun inför framtiden.



Österåkers Gymnasium
Vårt gymnasium klarar sig väl i konkurrensen och har onekligen fått kämpa
i en tydlig motvind för att skolans utveckling och potential skall tas
tillvara. Gymnasiet skall byggas ut och få fler program för att bilda det
Campus man sedan flera år planerat. Vi vill även att Komvux
samlokaliseras med gymnasiet.

Omsorg och stöd vid behov
Vi vill att unga som äldre i behov av stöd och service ska få bestämma själva över
sitt liv och sin vardag, oavsett om det handlar om deltagande i sociala aktiviteter,
arbetsliv eller vad de vill få hjälp med från hemtjänsten. Att ha en bra livskvalitet och
leva längre är en stor framgång för vårt samhälle, men det ställer också höga krav
på vår välfärd och hur vi prioriterar våra gemensamma medel.


Kommunal hemtjänst i hela kommunen
Vi vill ha valfrihet, och för att kommunen skall stå bättre rustad, om någon
privat verksamhet lägger ned skall det finnas en kommunalt driven
hemtjänst i hela kommunen. Vi kommer bygga upp en kvalitativ och
konkurrenskraftig hemtjänst där brukarna känner trygghet och
kontinuitet.



Platsgaranti 90 år och äldre
Otrygghet i ordinärt boende ska utgöra bedömningsgrund för plats på
särskilt boende. Alla som är 90 år och äldre samt upplever stor otrygghet
i ordinärt boende skall få plats på särskild boende. Vi måste vända
utvecklingen med att hemtjänst används alldeles för länge. Vi har sett en
drastisk försämring av de boendes livskvalitet och hälsa när man allt för
länge använt sig av hemtjänst.
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Minutjakten och arbetsvillkor inom omsorgen
Ersättningsmodeller där personal jagas på minuter bidrar till en ökad
otrygghet för såväl brukare som anställda. Vetskapen om att
duschen eller toabesöket bara får ta ett visst antal minuter skapar stress
och ofrihet. Heltid och fasta tjänster ska råda som norm inom omsorgen
med deltid som en möjlighet för den anställde.



Nya boendeformer
Vi vill se större flexibilitet inom boendet, där mellanboende och
generationsboende med flera boendeformer kan komplettera de
boendeformer för äldre som finns idag. En boendeform med möjlighet att
laga mat och kunna sköta sig själv med tillgång till gemensam matsal och
personal som kan avlasta och ge den service som behövs, de dagar då
hälsan sviker. Eller när den ännu friska anhöriga behöver avlastning. Det
finns intresse och efterfrågan för att etablera ett 55+ boende enligt
konceptet Boviera. Vi är beredda att se till att en etablering sker här i
Österåker.



Kontroll, uppföljning och upphandling
Österåker har en mängd avtal tecknade med privata utövare. Dessa avtal
ska skärpas i form av insyn och uppföljning med mer skarpa skrivelser
gällande kvalitén i verksamheten och den förda personalpolitiken.



Näringsrik kost
Kosten är mycket viktigt för äldre och funktionsnedsatta. Kosten skall vara
näringsriktig och vill vi att ekologisk och närproducerad mat erbjuds fler
dagar per vecka.



Möten mellan generation
I utvecklingsarbetet inom särskilt boende borde Österåker lära av goda
exempel som erbjuda några yngre boende på särskilt boende. Starta
projekt med möten mellan kulturer och generationsgränser. Mycket kan
göras och vi villgöra det!
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En aktiv fritid och starkt kulturliv
Vi tänker sätta Österåker på kartan som en kommun som satsar på barn, ungdomar,
trygghet, kultur och idrott. Vi ska ge de bästa förutsättningar för alla barn att nå sin
fulla potential. Bidra till utvecklingen för klubbar och föreningar för att kunna
erbjuda fler en aktiv fritid.


Nytt badhus/simhall
Söra simhall behöver ersättas. Samtliga partier inom den styrande alliansen
hade ny simhall med till valet 2018. Inget har gjorts under perioden och vi är
det enda partiet som avsatt medel för att gå från löften till verklighet. Vi lovar
ett nytt badhus/simhall under mandatperioden.



Bolltält med konstgräsplan
En ny placering måste utredas men vi tänker fullfölja projektet med bolltält
som alliansen påbörjade men sedan stoppade av kostnadsskäl.



Slopade avgifter för klubbar och föreningar
Avgiften för att hyra av kommunens lokaler och hallar tas bort. Kommen ger
många av dessa föreningar bidrag för verksamhet, som sedan föreningar och
klubbar måste betala hyra till kommunen med. Vi vill se verksamhet för
pengarna, inte hyresintäkter. En aktiv fritid är en väg för ökad trygghet.



Egenavgifterna till musikskolan tas bort
Att unga skall få utveckla sina kulturella och musikaliska förmågor skal inte
vara en ”plånboksfråga”. Avgiften för kulturverksamhet att hyra Bergateatern
tas bort.



Satsning på fritidsgårdar och fritidsfältare
Att ge våra unga en aktiv fritid vet vi bidrar till en positiv utveckling hos den
enskilda och en ökad trygghet. Våra fritidsgårdar skall ha meningsfulla
aktiviteter och de skall vara öppna varje dag. Vi ska anställa fler fritidsfältare.



Upprustning av våra badplatser
Badplatserna måste rustas upp då de idag inte är i den bästa formen vare sig
tillgänglighet eller miljömässigt. Det görs vissa åtgärder inför varje säsong
men det är alldeles för lite som görs.



Inrätta en fritidsbank
Fritidsbanken samlar in utrustning från privatpersoner, föreningar och företag
och lånar ut den gratis, precis som ett bibliotek. Erfarenheten visar att man
når nya målgrupper och att man, genom att prova olika aktiviteter kan slussa
låntagare vidare till organiserade idrott och friluftsorganisationer.
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Länets främsta hästkommun
Det finns en bred variation av verksamheter och stor potential för utveckling.
Vi ska kartlägga hästnäringen, ta vara på dess potential för att tillsammans
med de aktiva och de olika näringarna lyfta hästkommunen Österåker.



Biblioteken
Biblioteken måste även kunna utveckla olika program som väcker lusten att
läsa. Det bör löpande köpa in nya böcker för utlåning inte minst litteratur på
de olika språkgruppernas modersmål.

Ett Österåker som håller ihop
Tryggheten behöver öka, den behöver öka i våra bostadsområden, på våra
tågstationer, på våra gator och torg, och även i de egna hemmen. Vi ska bekämpa
brotten, men också brottens orsaker. Poliserna behöver bli fler och bättre rustade i
kampen mot brott. Samtidigt behöver det brottsförebyggande arbetet och
civilsamhället stärkas. Det effektivaste sättet att hindra unga människor att välja
kriminalitet är att erbjuda något som är bättre: en bra utbildning, något
meningsfullt att göra på fritiden, ett första jobb eller möjlighet att flytta hemifrån.


Gör Österåker drogfritt
En bidragande orsak till otrygghet är den gängkriminalitet som finns i
Österåker och som är starkt förknippad med den droghandel som
förekommer. Att strypa narkotikahandeln är en viktig åtgärd för att bekämpa
den grova brottsligheten och minska det mänskliga lidande som missbruk
orsakar. Vi behöver starta en ny Drogkamp, som vi gjorde en gång i tiden.



Österåker ska ha nolltolerans mot brott och skadegörelse
Vi måste sätta in all kraft för att komma tillrätta med ungdomsbrottsligheten
där det finns tydliga samband med skadegörelse så som klotter, 24
timmarsregeln om snabb klottersanering skall hållas.



Inför Botkyrka modellen
Vi tänker införa inför den s.k. Botkyrka modellen. Det innebär att Österåker
anlitar egna väktare. På dagtid skall dessa besöka förskolor, skolor,
fritidshem, gymnasium och fritidsgårdar och andra punkter där barn och
ungdomar samlas. Kvällar och nätter ska väktarna utföra patrullering av
gator, parker samt övriga platser där problemen finns för att visa närvaro och
hög synlighet i förebyggande syfte.
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Kameraövervakning
Kameraövervakning är bra, men det är långt ifrån det enda verktyg som
måste till för att komma tillrätta med brottsligheten. Förhoppningsvis leder
kameraövervakning till bevisföring för att lagföra.



Avhopparverksamhet
Vi ska aktivt erbjuda stöd och möjlighet för att hoppa av en kriminell bana.
Avhopparverksamhet skall ske i samarbete med andra kommuner, med
polismyndigheten, andra myndigheter och frivilligorganisationer.



Blåljushus
Vi stödjer utvecklingen av ett blåljushus med polis-och ambulanshelikopter
bas vid Arninge. Det skulle förkorta utryckningstiden till Österåker.



Utökade antalet platser för ungdomsföretagare
Ungdomar behöver en meningsfull fritid. Vi vill se ett antal utökade platser
för ungdomsföretagare, då vi tror att ungas kreativitet ska formuleras åt
positiva kreativa hållet, annars finns det risk att det formuleras åt det
destruktiva hållet.



Våld i nära relationer
Vi ser att det finns ett stort problem med våld i nära relationer. Vi vill utöka
stödet till de ideella organisationerna som hjälper våldsutsatta så som
kvinnojouren och Brottsofferjouren. Men även se ökade satsningar på
socialtjänsten för att möta de problemen vi ser.



Hedersrelaterat våld
Ämnet ska belysas och åtgärder för att komma tillrätta med bakomliggande
faktorer tas fram. Förskola och skola måste ges utbildning för att se det
hedersrelaterade våldet och kunna förhindra saker som tvångsäktenskap och
könsstympning.



Insatser mot psykisk ohälsa
För att klara utmaningen med den ökande psykiska ohälsan hos våra unga är
vi övertygade om att hinder och begränsningar för att söka hjälp måste
monteras ner och nya lösningar byggas upp. Headspace är en förebyggande
verksamhet där unga kan få ett stödsamtal direkt utan remiss. Vi vill att
Österåker tar initiativ till en liknande verksamhet.
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Omställning för att klara klimatet
Klimatförändringarna är det framtidshot som oroar svenskarna mest och en hållbar
omställning är helt avgörande för att vi skall klara klimat och miljöfrågan. Vi har alla
ett personligt ansvar och för kommunen krävs ett brett och djupt samarbete med
civilsamhället och näringslivet. Höga temperaturer, skogsbränder runt om i världen
och översvämningar inte minst här i Österåker visar att klimatförändringarna är ett
faktum. Kommunen som organisation skall vara ett föredöme i sina verksamheter
och aktivt stötta våra invånare att bidra till omställningen.


Ökad kollektivtrafik till land och till sjöss
Att öka andelen kollektivtrafikresenärer är ett viktigt steg för att minska
köerna och förbättra miljön. Byte till kollektiva färdmedel måste göras så
attraktivt som möjligt. Infartsparkeringar skall finnas där det finns möjlighet
att öka andelen resande och placeras där de bidrar till en bra resekedja.



Fler koloniträdgårdar
Allt fler har hemestrat, och odlingsintresset och intresset för klimat och
miljöfrågorna har skapat stor efterfrågan på odlingslotter. Vi vill anlägga flera
koloniträdgårdar där man kan hyra sin egen odlingslott.



Laddinfrastruktur
Idag finns ca 350 tusen laddbara fordon i Sverige, 2030 beräknas siffran vara
2,5 miljoner och det finns cirka 14 000 publika laddpunkter i landet. I
Österåker finns idag 17 offentliga laddpunkter, här måste kommunen vara ett
föredöme för att bidra till en hållbar omställning.



Ökade insatser för återbruk, ReTuna
Vi vill utreda möjligheterna att anamma ett liknande arbetssätt som i
Eskilstuna kommun med ReTuna Återbruksgalleria. Gallerian är Sveriges
första galleria som tar till vara på saker som behöver nya hem.



Fairtrade City
Vi föreslår att Österåkers kommun ansöker om att bli diplomerad som en
kommun med engagemang för etisk konsumtion och hållbar handel i linje
med Agenda 2030.



Gröna och klimatsmarta lösningar
Klimatförändringar med fler mycket varma dagar och mer kraftfull nederbörd
kräver sina lösningar. Dammar och fler sedumtak, eller varför inte tillåta
odlingar på tak? Gröna innergårdar, gångstråk, torg och längs gator.
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Bygg flerbostadshus i trä
Österåker ska ta initiativ till att det ska byggs hus i trä, så även
flerbostadshus. Fördelar med att bygga i trä, förutom klimatvinsterna är
starkt nedkortade byggtider genom de nya byggprocesserna.



Kampanj om mikroplaster
Informationskampanj i syfte att minska utsläpp av mikroplaster.



Plan för att rädda bin

Ta fram en aktionsplan för att rädda bin, fjärilar och andra polliniatörer.


Håll baden rena
Kampanj som involverar såväl vuxna som barn ”Håll rent på badplatserna”.
Badplatserna skall hålla hög standard och fria från skräp, för att klara det
måste vi ta hjälp av kommunens medborgare.



Solceller på offentliga byggnader och energirådgivning
Vi vill placera solceller på fastigheter där kommunen bedriver verksamhet
och att Österåkers kommun fortsätter ge energirådgivning och informerar
om tjänsten.

Skärgårdskommunen Österåker
För oss är det självklart att skärgården är en del av Österåkers kommun, det borde
inte behöva sägas, men tyvärr behövs det. Skärgården är en viktig del av vår
kommun och har potential för att bidra till hela kommunens utveckling. Därför så
måste skärgårdens förutsättningar och utmaningar hörsammas bättre än idag. Vi
ser att utbyggnaden av vår skärgård skall ske varsamt med villkoren för de
fastboende som utgångspunkt.


Det skall vara möjligt att bo och leva i skärgården
Kollektivtrafiken i skärgården ska förtätas och utvecklas. Österåkers kommun
måste också följa och driva på gentemot regionen och andra myndigheter
med krav på åtgärder som gynnar skärgården och som gör det möjligt att bo
i skärgården



Skola och omsorg i skärgården
Skärgårdsskolornas framtid bör utredas i samverkan med närliggande
skärgårdskommuner och i dialog med regionen. Vi ger stöd för initiativet
”ringar på vattnet”, och vill säkra tillgången till läkare, distriktsköterska och
barnsjuksköterska på Ljusterö och i vår skärgård som helhet.

13



Skärgårdsutskott
Vi vill lyfta skärgårdsfrågorna också i beslutsfattandet genom att inrätta ett
Skärgårdsutskott. Tanken är att utskottet har egen budget och möjlighet att
fatta beslut som utvecklar vår skärgård, som sedan tas av kommunstyrelsen.
Utskottets sammansättning skall vara representativt för skärgården och
kommunen. Skärgårdens utveckling görs bäst i samarbete med
skärgårdsborna och näringslivet i skärgården. Den största tätorten i vår
skärgård är Ljusterö med sin fasta färjeförbindelse. Socialdemokraterna vill
stödja en varsam utveckling av ön, med balans mellan fastboende och
fritidsboende.



Turismen, en potential för ökad inflyttning
Vi prioriterar turismen och turismnäringen i och till vår vackra
skärgårdskommun. Österåker skall marknadsföra de event och fina
besöksplatser och unika historia för att bidra till näringslivet och med det en
positiv marknadsföring av Österåker. Vi ser att turismen och dess näring har
en stor potential att locka fler invånare till vår kommun. Vi ser det som en
självklarhet att inrätta turistbyråer i kommunen.

Övergripande prioriteringar
Viktiga och övergripande frågor för vår kommuns framtid. Det handlar om
bostadsbyggande, förbifart, näringslivspolitik, infrastruktur och att de arvoden som
alliansen tagit ut lagligt stöd skall återbetalas till skattebetalarna.


Bostadsbyggande
För att klara vår välfärd måste vi klara inflyttningen och vice versa. Enligt
prognoserna kommer vi passera 60 tusen invånare år 2030, i dag är vi strax
över 48 tusen invånare. Vi ser behov av att bygga bostäder för unga och
äldre på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt och med rimliga och billiga
hyror och vi vill att möjligheten att bygga fler studentbostäder undersöks.
Hyresrätten är en förutsättning för att klara kommens framtid och den är en
avgörande bricka på bostadsmarknaden. Vårt kommunala bostadsbolag
Armada skall ges uppdrag att ta ledartröjan i byggandet av fler billiga
hyresrätter. Vi vill att man öppnar upp för mer av klimatsmarta lösningar i
byggandet av framtidens bostäder, som till exempel flerbostadshus byggda i
trä och andra innovativa lösningar.
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Näringsliv och företagande
Bra dialog och samarbete mellan kommun och näringsliv. Nya och växande
företag utgör grunden för fler arbetstillfällen i Österåker. Kommunen ska ge
snabb och professionell service när företagare efterfrågan, i dialog
genomföra regelförenklingar. Säkra mark och lokaler för
företagsetableringar. Ge förutsättningar för kompetensutveckling.



Krångelombudsman
Ingen skall behöva uppleva onödigt krångel i sina kontakter med Österåkers
kommun. För att de som upplever att det är krångligt inrättar vi en specifik
person en Krångelombudsman som får ta tag i det problem som uppfattas
som krångligt och åtgärda detta i kommunens alla verksamheter.



Förbifart Åkersberga
Oavsett vad man vill kalla den Röllingbyleden eller annat, är en led
nödvändig för att klara trafiken framöver. Så länge partierna i Österåker inte
kan enas kommer inte Trafikverket att lägga ner något arbete eller pengar på
en framtida led. Frågan om en trafikled måste alltså först lösas lokalt, dvs en
tillräcklig stor majoritet måste finnas, och detta vill vi bidra till.



Vägar
Upprustning av vägar, övertagande av vägar till kommunalt
huvudmannaskap, utveckling av kollektivtrafik och säkra övergångar längs
väg 276 (Boda och Skånsta norra). Det lokala kollektivtrafiknätet måste
utvecklas, då först kan P-normen anpassas och sänkas.



Gång-och cykelvägar
En offensiv utbyggnad av gång och cykelvägar ska göras. De sedan länge
planerade gång- och cykelvärna på Ljusterö skall bli verklighet. Sedan
prioriterar vi bland annat väg till Dommarudden, Österåkers kyrka och
Österåkersanstalten samt att den omtalade gång- och cykelvägen mellan
Täljö och Rydbo.



Återbetalning av arvoden som saknar lagligt stöd
De arvoden, som alliansen givit sig själva för partiinterna beredningar mellan
åren 2015 och 2019 som saknar lagligt stöd, enligt PWC och kommunens
revisorers rapport ska återbetalas.

