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Vänner! 

Vi är inne på upploppsrakan inför julen och snart är det dags att hänga upp 2017 års 
väggkalender efter ett händelserikt 2016. Att tiden går fort är inte bara en klyscha, den gör 
verkligen det. Redan på lördag är det alltså julafton. Utsikterna till en vit jul är dock begränsade då 
väderprognoserna indikerar att inget snöfall är att vänta de närmaste dagarna, men jag hoppas 
ändå att julkänslan infinner sig för alla och envar.  

Den viktigaste milstolpen varje år är budgeten för nästkommande år, med plan för de kommande 
två åren. Det är styrmedlet för hela den kommunala verksamheten och beroende på hur den 
hanteras kan den också bli ett konkurrensmedel gentemot andra kommuner vad gäller 
attraktivitet och inflyttning. Efter en sedvanligt lång mangling i fullmäktige stod det den 21/11 
klart att Alliansen i Österåkers budget för 2017 med plan för 2018 och -19 antagits. 

Jag har berört innehållet i budgeten förut – bland annat tillförs skolan närmare 56 miljoner och 
vård- och omsorgsnämnden 26 miljoner mer nästa år. Investeringstakten i bland annat 
infrastruktur skruvas upp ytterligare. Friheten för våra medborgare kommer att öka ytterligare 
genom att kommunalskatten sänks med ytterligare 42 öre. Vi är genom detta på fjärde plats i länet 
och landet när det gäller kommunalskatt (17:75:- per intjänad hundralapp).  Det ökar så klart vår 
attraktivitet och konkurrenskraft och med det kommer fler vilja flytta hit. Det i sin tur ger ökade 
skatteintäkter.  Nu börjar även omvärlden se på Österåker med uppskattande och i vissa fall 
kanske lite avundsjuka ögon (troligen inte missunnsamt), vilket är viktigt för vårt 
varumärkesbyggande.  

 

 



 

Vad gäller just inflyttningen passerade kommunen 43 000 invånare i augusti i år. Befolknings-
ökningen prognosticeras för 2016 bli drygt 1 100 personer och ser ut att hamna på över tusen 
personer årligen framöver. Detta tas så klart höjd för i planprocesser och i arbetet med den nya 
översiktsplanen. År 2040 beräknas invånarantalet i Österåker vara drygt 70 000 så det gäller att 
planering och genomförande håller jämna steg.  

VA-kapacitet är en sådan fråga. Vi kommer behöva en långsiktig lösning för bland annat 
avloppssidan. Käppalaprojektet går vidare. Det vill säga att kommunen via nya dragningar tar sitt 
avloppsvatten till Käppala reningsverk på Lidingö, där man har en rejäl överkapacitet. På sikt 
bedöms detta vara den största samhällsekonomiska nyttan. En systemhandling är framtagen för 
såväl sjödelarna, pumpstationerna som tunnelsträckningen. Med denna som bakgrund kommer 
en miljökonsekvensbeskrivning att lämnas in till mark- och miljödomstolen runt månadsskiftet 
jan/feb 2017.  

Skolor är en annan aspekt när kommunen växer. Skolnämnden har tagit fram en plan för 
utbyggnaden av skolor och förskolor. I närtid kommer en ny treparallellig F-6-skola i Fredsborg 
att byggas. En förstudie har inletts för etablering av Internationella Engelska skolan (F-9, 
treparallellig) i kommunen.  

När jag ändå är inne på skolan kan det konstateras att det går bättre och bättre för Österåkers 
skolor, genom ökade meritvärden och högre behörighetsgrad till gymnasiet. I SKL:s öppna 
jämförelser ligger Österåker på plats 11 av 26 kommuner i länet. Vi är på den övre halvan, vilket 
är bra, men vi ska inte slå oss till ro förrän vi ligger i topp.  

Migrationsfrågan har under året varit och kommer fortsatt vara en utmaning för oss. Det 
kommunala självstyret är satt ur spel och vi har inte längre rådighet över situationen. Staten pekar 
med hela handen och kommunen har att hantera det som i grunden är statens ansvar. 
Bostadsbristen är ett problem att tackla, skola och välfärdsservice två andra områden. Vi har 
ännu så länge till stora delar lyckats ta hand om de människor som anvisats hit genom bland 
annat uppförande av modulbostäder, men inför 2017 kommer situationen vara ansträngd. Detta 
har naturligtvis satt den kommunala organisationen under stor press och jag vill rikta en stor 
eloge till de som varje dag arbetar med dessa frågor. Det väntar dessutom ytterligare utmaningar 
framöver då den prognosticerade anhöriginvandringen – kopplat till de som sökte asyl förra året 
– lär uppgå till drygt 370 000 personer fram till 2020. 

Kommunen har skickliga medarbetare som under ledning av den mycket kompetente 
kommundirektören Jan-Olof Friman bidrar till hög kvalitet och service till medborgarna. Trivseln 
och effektiviteten har trots periodvis mycket hög belastning ökat hos kommunens medarbetare. 
Österåker fick vid den senaste medarbetarundersökningen betyget 4,6 av 5,0 möjliga, vilket får 
anses vara ett mycket gott betyg.  

 

 

 



 

 

 

Jag ser med stolthet tillbaka på det år som varit och med tillförsikt det nya året an. Det är mycket 
intressant på gång i kommunen. Jag har nämnt det tidigare, men det tål att repeteras att arbetena 
med två nya idrottshallar, en ny multihall samt friidrottsarenan fortsätter eller startar under nästa 
år. Bostadsproduktionen fortgår för att möta den ökande inflyttningen. 

Med detta sätter jag punkt för den här krönikan och det här året. Jag vill rikta ett stort tack för 
allas era insatser under året och ett särskilt tack till Joachim som stöttat inte bara mig utan partiet 
i sin helhet. 
 
Jag ser fram emot ytterligare ett år med er med Österåkers bästa för ögonen! 
 
 
God Jul & Gott Nytt år! 
 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Michaela  
 
08-540 810 69 
michaela.fletcher@osteraker.se  
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