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Frihet, trygghet, kvalitet
Samhället ska erbjuda ett starkt
skyddsnät. Man ska kunna lita på
att skyddsnätet fungerar när det
behövs. För oss är det självklart att
det ska finnas stöd att få när den
egna förmågan sviktar. Därför är det
en moderat principfråga att de
offentliga kärnverksamheterna
prioriteras och håller en hög kvalitet.

Vi Moderater värnar frihet, trygghet
och hög livskvalitet, där varje
människas unika förutsättningar och
behov tas tillvara och tillgodoses.
Dessa värden ska vara kännetecknen för vår kommun. Att vara
en Österåkersbo ska vara synonymt
med en känsla av stolthet.
Varje människa ska tillåtas och
uppmuntras att växa av egen kraft.
Det offentliga ska tillhandahålla
skyddsnätet, plattformen och
verktygen för att varje människa ska
kunna bygga vidare och utveckla
sina liv. Politiker ska inte detaljstyra
människors vardag eller livsval.

Österåker är en attraktiv kommun
som växer med i snitt 700 invånare
per år. Vi har passerat 48 000
invånare (november 2021). Det ser
vi som positivt då det ger ett ökat
underlag för den lokala handeln och
servicesektorn, men också bidrar till
ökade skatteintäkter. Ska vi kunna
behålla och utveckla den framtida
Österåker har en hög grad av
servicen i de kommunala kärnvalfrihet och det vill vi värna och
vidareutveckla. Det ger den enskilde verksamheterna, bl.a. skola och
individen makten. Det ökar utbudet, omsorg, är det viktigt att skatteunderlaget ökar. Vi är glada att olika
konkurrensen och bidrar till
exploatörer väljer att bygga bostäder
kontinuerlig utveckling och höjer
kvaliteten. Att kunna välja förskola till i vår kommun för att möta den
sina barn, den skola de ska gå i eller efterfrågan på bostäder som finns.
vilken hemtjänstutförare man vill ha
när behovet av hjälp ökar är
självklarheter för oss Moderater.
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Österåkers kommun är en välskött
kommun med en stark ekonomi.
Det ger förutsättningar att kunna
erbjuda en god kvalitet till medborgarna, nu och på sikt, oavsett
konjunktur. För oss moderater är
en stabil ekonomi och en god ekonomisk hushållning med skattebetalarnas pengar en
självklarhet. En god ekonomi är
grunden för kvalitet och skapar
långsiktighet och trygghet i
verksamheterna.
Vi vet på vems uppdrag vi verkar
och vem pengarna i grunden tillhör.
Kärnverksamheterna ska hålla hög
kvalitet.
Resursförstärkningar ska syfta till
kvalitetshöjningar och ge maximal
effekt för varje satsad skattekrona.

Österåkers kommun har sedan
några år Sveriges lägsta
kommunalskatt. För oss är det en
principfråga att var och en ska få
förfoga över en så stor del som
möjligt av sina egna intjänade
pengar. En klok politik skapar
förutsättningen för det.

Verktyg för livet
Skola

under åren. Österåker ligger i dag
topp 20 av landets 290 kommuner
vad gäller meritvärden och topp 15
vad gäller behörighet till gymnasiet.
Det är en position som vi är stolta
över och vill utveckla ytterligare. Vi
är inte helt nöjda förrän vi har länets
bästa skola utifrån ett antal mätbara
kriterier. Våra barn förtjänar en
undervisning av hög kvalitet och
med det de bästa förutsättningarna
för framtiden.

Skolans roll är att förmedla och
utveckla kunskaper. Skolan ska
hålla hög undervisningskvalitet och
förse våra elever med en stabil
plattform att stå på och en
kunskapsmässig verktygslåda för
det fortsatta livet.
Tack vare en långsiktig politik, i
kombination med kompetenta
lärare och personal, har våra
elevers resultat stadigt förbättrats
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Lärare och pedagoger är
avgörande för elevernas måluppfyllelse, varför dessa är den
viktigaste resursen i skolan. Vi har
sedan länge legat i landets toppskikt vad gäller lärarlöner och vi
kommer att verka för att Österåkers
skolor fortsatt är en attraktiv
arbetsplats som lockar de bästa
lärarna.

Den skolmat som serveras är och
ska fortsättningsvis vara av god
kvalitet, varierad och näringsriktig,
och självfallet följa livsmedelsverkets
krav. Att eleverna beretts möjlighet
att tycka till om skolmaten är för oss
en självklarhet.
Det fria skolvalet måste värnas!
Vårdnadshavare ska ha möjlighet
att kunna välja den skola som
uppfattas bäst för eleven.

I Österåkers skolor ska studiero
råda. En lugn och trygg skolmiljö är
en av grundbultarna för gott
lärande, liksom funktionella lokaler
och utrustning av hög kvalitet.
Tillgängligheten till digitala hjälpmedel ska vara hög i Österåkers
skolor, liksom kvalitativa och
aktuella läromedel.

Förskola och pedagogisk
omsorg
Trygghet, kunskap och valfrihet
är för oss grundläggande värdeord
inom förskolan. Föräldrarna bär
ansvaret för att ge sina barn en god
uppfostran och en god start i livet.
Föräldrarna är att de som bäst kan
avgöra vem som ska ge just deras
barn en bra barnomsorg med god
kvalitet. Varje barn ska kunna
utvecklas efter sina egna förutsättningar.

Alla elever är olika och har olika
förutsättningar, varför det är viktigt
att möta varje enskild elev utifrån
dennes nivå och förutsättningar.
De som bedöms ha behov av extra
stöd och anpassningar ska få det,
liksom de som kunskapsmässigt
ligger före ska få extra stimulans.

Vårdnadshavarna ska känna sig
trygga med den verksamhet som
bedrivs inom förskola eller pedagogisk omsorg. Hög kvalitet är en
förutsättning för tryggheten.

Vårt långsiktiga mål för Österåkers
skolor är att alla elever som går ut
nionde klass ska ha minst godkänt
i alla ämnen. Att ständigt utvärdera
och utveckla skolverksamheten
är ledord. Kvaliteten i skolan ska
mätas kontinuerligt.
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Österåkers kommun har enligt
Skolverkets statistik de minsta
barngruppsstorlekarna i länet.
Vårt mål om max 5,2 barn i snitt
per vuxen i förskolan är uppnått i
de kommunala förskolorna.

arbete med Uppsala universitet.
Ett sätt att ta vara på den
kompetens som redan finns i våra
verksamheter. Vi är positiva till att
fortsätta med det arbetet.

Österåkers förskolor och annan
pedagogisk omsorg har ett viktigt
kunskapsuppdrag. Forskning visar
att ett medvetet pedagogiskt
arbete med små barn förbättrar
deras förmåga att senare lära sig
att läsa, skriva och räkna.
Vi har – med lyckat resultat –
erbjudit vidareutbildning av barnskötare till förskollärare i sam-
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Under mandatperioden 2023-2026 vill vi proritera
följande inom skola och förskola:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Valfriheten och det fria skolvalet ska fortsatt värnas
Vi vill fortsätta det ambitiösa arbetet att bli länets bästa
skolkommun, bl.a. vad gäller studieresultat där vi idag är
på femte plats
Alla elever ska klara minst godkänt i kärnämnena i grundskolan
Fortsatt hög andel vuxna per barn i förskolan
Fortsatt små barngrupper i förskolan
Fortsatt möjlighet till kompetensutveckling. (Exempelvis
barnskötare till förskollärare)
Fortsatt utveckling av skolans digitalisering
Detaljplaner för större bostadsområden ska innehålla skol- och
förskoletomter
Fritidslyft för att stärka fritidspersonalens kompetens
Läxhjälp på fritids
Fortsatt och utvecklat systematiskt kvalitetsarbete
Fortsätta utveckla uppföljningen i förskola, grundskola och
gymnasiet av typen Med målen i sikte. Här är det viktigt att få
med samtliga utförare i ett gemensamt kvalitetssystem.
Kommunens tillsyn av förskolor ska stärkas
Fler undervisningstimmar, mindre administrativt arbete
Fortsatta riktade insatser avseende kärnämnen i de lägre
årskurserna
Fortsatt satsning på barn med särskilda behov
Bra näringsriktig mat med bra råvaror ska fortsatt serveras
Ökad studiehandledningstid
Ung företagsamhet ska fortsättningsvis uppmuntras och stödet
utvidgas
Fortsatt satsning på det lyckade konceptet Pedagogcentrum
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Österåker ska uppfattas
som tryggt, säkert och
snyggt!
Det är samhällets plikt att se till att
alla medborgare är trygga. Ingen
ska behöva känna oro för att bli
utsatt för brott. Både den faktiska
och upplevda tryggheten ska
fortsatt vara hög i kommunen!

Därför vill vi fortsätta och vidareutveckla det framgångsrika
samarbetet mellan skola, kommun,
polis och vårdnadshavare.
Kameraövervakning är ett
effektivt sätt att förhindra brott,
samtidigt som det ger bevismaterial
för effektiv lagföring. Det är dessvärre ett krångligt förfarande att få
till kameraövervakning, även om vi
lyckats få till det på ett par platser
i centrala Åkersberga. Vi kommer
fortsätta ansöka om fler kameror
på strategiska platser.

Medborgare i utsatta situationer
ska kunna lita på att hjälp finns att
få oavsett var man befinner sig i
kommunen. Vi kommer fortsatt
verka för en hög polisnärvaro i
Österåker och välkomnar uppförandet av en ny polisstation vid
kommungränsen i Arninge.
Samhällsplaneringen ska ha
trygghet och säkerhet som en
integrerad del. Allmänna platser,
gång- och cykelvägar, övergångsställen m.m. utformas och ljussätts
så att de upplevs som trygga och
säkra och försvårar för kriminell
aktivitet.

Fältassistenter skall ha rätt
utbildning, det vill säga vara
behöriga samt arbeta på fältet
framförallt på kvällar och helger.
Alkohol- och drogmissbruk
förekommer i samhället och
Österåker är inget undantag.
Den tidigare s.k. ”öppna drogscen”
som fanns i centrum är nu tack
vare målmedvetet arbete tillbakatryckt och polisen klassar inte

Förebyggande arbete och
samarbete är en av de viktigaste
faktorerna i trygghetsarbetet.
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längre centrum som ett i avseendet
droghandel utsatt område. Vi vill
fortsätta det arbetet. Vi ska ha nolltolerans mot droger i kommunen!
Det förebyggande arbetet måste
fortsätta. Genom ständig dialog
mellan skola, föräldrar, elever och
socialtjänsten kan begynnande
missbruk och andra problem
upptäckas tidigt och hanteras
bättre. Vi vill verka för utökade
informationsinsatser och införa
slumpvisa drogtester på högstadieoch gymnasieskolor i syfte att
upptäcka och motverka missbruk.

Under mandatperioden 2023-2026 vill vi verka för följande:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Det förebyggande, preventiva arbetet måste fortsätta för att
stävja uppkomsten av bland annat gängkriminalitet och
drogmissbruk.
Mer kameraövervakning på strategiska platser
Fortsatt trygghetsförstärkning med inhyrda väktare och
ordningsvakter som nödvändigt komplement till polisen
Nolltolerans mot droger
Slumpvisa drogtester i högstadiet och gymnasiet
Genomtänkt ljussättning och trygghetsskapande åtgärder på
allmänna ytor
Buskage och planteringar på allmän platsmark ansas eller röjs
Tätare samarbete med och engagemang av föräldragrupper
Nattvandring uppmuntras
Nolltolerans mot klotter och skadegörelse. Klotter ska efter
inkommen anmälan saneras inom 24 timmar
Privata fastighetsägare och entreprenörer uppmanas följa
kommunens klotterpolicy
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Livskvalitet genom hela
livet – en självklarhet
Människor kan i olika skeden av
livet komma i svårigheter eller
situationer där den egna förmågan
inte räcker till. Det är viktigt att man
kan känna en trygghet i att hjälp,
eller hjälp till självhjälp, finns att få.

omsorgen. Genom vårt kundvalssystem erbjuder olika vårdgivare
hemtjänst och den enskilde gör ett
eget val utifrån sina egna önskemål.
Är man inte nöjd ska det vara enkelt
att byta vårdgivare.

Hjälpen ska vara utformad så att
det stärker den enskildes möjligheter att leva ett anständigt liv. Att
även ta hand om anhöriga är viktigt
och ska stödjas och förstärkas.
Utredningar skall alltid genomföras
med hänsyn tagen till individens
integritet. Det är viktigt att den
hjälpsökande i alla lägen blir bemött
med respekt och empati.

Höga kvalitetskrav ska ställas på
omsorgen och vården, oavsett om
den är i kommunal eller privat regi
och ska ges utifrån vars och ens
specifika behov, med värdighet och
rätt till självbestämmande.
Vi vill fortsätta och vidareutveckla
det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Genom dessa
insatser ökar livskvaliteten och
välmåendet, samtidigt som behovet
av tunga vårdinsatser minimeras.

Omsorg om äldre
När den dagen kommer då den
egna förmågan inte längre räcker
till ska människor själva kunna
bestämma vilken hjälp man vill ha.
Man ska själv kunna välja om man
vill bo kvar hemma eller flytta till
äldreboende.

Precis som inom andra områden
ska inte politiker detaljstyra
verksamheten. Politikers roll är att
ställa tydliga övergripande krav och
följa upp kvaliteten.
Åldersrelaterad sjukvård och
omsorg bör betraktas som en
sammanhängande vårdkedja.

För att kunna erbjuda valfrihet ska
det finnas flera olika utförare inom
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Det måste vara ett bra och nära
samarbete mellan huvudmännen
för en sammanhållen planering och
verksamhet. Patienter/brukare och
anhöriga ska få möta en ansvarig
och inte själva behöva ta flera olika
kontakter.

Omsorg om personer
med funktionsvariationer
Planeringen och anläggandet av
gemensamhetsytor, gång- och
cykelvägar m.m. ska ta hänsyn till
de behov personer med funktionsvariationer har.

Omsorgen om de som har en
funktionsvariation är prioriterad.
Det är en självklarhet att de som
av olika skäl inte kan göra det som
andra ser som självklart får ett
anpassat stöd och möjligheten till
ett bra liv.

Det är viktigt att olika typer av
boenden anpassas till faktiska
behov.

Biståndsbedömning skall ske
med respekt och empati. Den
enskildes behov ska beaktas och
dennes livskvalitet ska vara
ledstjärnan.
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Under mandatperioden 2023-2026 vill vi verka för
följande punkter inom omsorgen om äldre samt
om funktionsvarierade:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Valfrihet och hög kvalitet ska prägla äldreomsorgen i Österåker
Vi vill stödja anhörigvårdarna. Möjlighet till avlastning där så
krävs ska ges
De som har behov av trygghetslarm ska även fortsättningsvis få
detta avgiftsfritt
Bo ihop-garanti i äldreomsorgen
Personer över 90 år som önskar plats på äldreboende erbjuds
det utan biståndsbedömning
Boendestöd och hemtjänst ska tillhandahållas i den omfattning
som krävs.
Friskvårdsaktiviteter för äldre för ökat välbefinnande och bättre
hälsa
Fortsatta anpassningar av offentliga miljöer, t.ex. övergångsställen utan trottoarkanter, ledstråk för synskadade etcetera.

Kultur och fritid - Livskvalitet
Österåker är en kommun som har
natur och hav inpå knuten.
Möjligheterna till rekreation är
många och varierande. Vi har
attraktiva promenadstråk och
motionsspår runt centralorten.
Kulturutbudet är rikt och kommunen
har många kulturella aktiviteter att
erbjuda. Vi kan erbjuda ett flertal
idrottsanläggningar i toppklass, där
det senaste tillskottet – Österåkers
Multiarena – erbjuder en anläggning
av högsta klass med bland annat två
representativa hallar med läktare

samt träningssalar för många olika
sporter, bland annat bordtennis,
kampsport och trampolin.
I Österåker finns stora kulturella
värden, såsom fornminnen, värdefulla byggnader och kulturmiljöer,
som genom kommunens eller
andras försorg bevarats. Vi vill
fortsatt värna vårt värdefulla
kulturarv så det kan hållas tillgängligt för oss i dag och att det kan
föras vidare till kommande
generationer.
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Det är väsentligt att barn och
ungdomar får ta del av fritidsaktiviteter, till exempel genom olika
föreningar, idrott, naturupplevelser
och kulturverksamheter. Därigenom
skapas ökade förutsättningar för
barn och ungdomar att få en rik
fritid som är till glädje även längre
fram i livet, samtidigt som risken
för dåliga vanor förebyggs. Det är
viktigt att även personer med
funktionsvariationer kan delta i
olika aktiviteter.

Hallar för olika idrottsändamål ska
hållas rena och snygga.
Omklädningsrum, duschar m.m.
ytor upprätthålls i gott skick. Det är
viktigt även ur ett varumärkesperspektiv att besökare till vår
kommun möts av tilltalande lokaler.
De som flyttar till vår kommun ser
värden i fritid och natur och möjligheten till friluftsaktiviteter. Vandring
har blivit en stor aktivitet. Vi vill
därför bland annat i dialog med
markägare rusta upp Roslagsleden.

Det goda samarbetet med
Idrottsalliansen och dess över 50
medlemmar ska fortsätta i den
positiva anda som präglar verksamheten.
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Tillväxt är förutsättningen för
utvecklad välfärd!
Trafik och infrastruktur

Näringsliv och
företagande

Österåker består av tätort, skärgård, landsort och glesbygd. Det
ställer krav på en fungerande
infrastruktur. Bilen är i vissa delar av
kommunen det enda rimliga
alternativet, varför ett väl
fungerande vägnät är nödvändigt.

Grunden för hela vårt samhälle är
det fria företagandet och livskraftiga
företag. Den enskilda människans
idékraft, innovationskraft, vilja att
satsa, vilja att förbättra bidrar till
utveckling. Österåker är en entreprenörskommun med över 6000
registrerade företag. Vi är mycket
positiva till företagande.

En utvecklad och utbyggd kollektivtrafik, där olika trafikslag samverkar
optimalt, är ett komplement till bilen.
Korta restider och hög turtäthet,
Framgångsrika företag
liksom effektiva och strategiska
och företagare
infartsparkeringar är avgörande för
Österåker är en stark entreprenörs- att fler ska kunna välja kollektiva
kommun och vi vill erbjuda bästa
färdmedel.
möjliga service till företagen och
underlätta för människor att starta
Roslagsbanan är en livsnerv i koloch driva företag. För att det ska
lektivtrafiksystemet. Under
vara möjligt att investera tid, kraft
moderat ledning i Region Stockholm
och idéer måste det finnas
har den utvecklats med dubbelspår,
incitament, mark och en god
bullerdämpande åtgärder och säkra
infrastruktur. Ett brett utbud av olika passager. Nya tågset är uppföretag inom ett flertal olika områden handlade och kommer successivt
skapar arbetstillfällen för invånarna
ersätta de äldre. Möjlighet att ladda
och en hög servicenivå. Redan i
sin dator eller telefon samt WIFI
skolan ska entreprenörskap och
ombord, i kombination med styv
ungt företagande läras ut och
10-minuterstrafik i rusningstid
uppmuntras.
Handlingsprogram för Moderaterna i Österåker 2023-2026
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kommer att öka attraktiviteten
ytterligare. De moderatledda
nordostkommunerna har samtliga
ställt sig bakom en finansieringslösning som påskyndar arbetet med
en förlängning till T-centralen, vilket
kommer skapa än större resenytta
på sikt.

Gång- och cykelvägar har byggts
ut i kommunen och det är ett arbete
vi vill fortsätta, så långt det finns
en ensam kommunal rådighet över
marken.

Arbetsliv och infrastruktur går
hand i hand. Under pandemin har till
exempel distansarbete ökat, vilket
Skärgårdstrafiken till sjöss bör
inneburit en lättnad avseende såväl
bereda Österåkersborna och turister smittspridning som i trafikgoda möjligheter att ta sig till och
situationen. Distansarbete i olika
från skärgården samt att arbetsformer bedöms bli vanligare
pendla till bl.a. Stockholm. Vi vill ha framöver. Vi är positiva till initiativ
20-minuterstrafik på Ljusteröfärjan
och etableringar av kontorsfastigunder vardagar. Vi agerar gentemot heter där enmansföretag kan ha sin
Trafikverket rörande vägen fram till
verksamhet och distansarbete kan
replipunkten i Åsättra hamn, vilken
ske. Det ger möjligheter till social
måste rustas upp för högre
interaktion, samtidigt som det
klassning. Vi vill även utreda möjliga avlastar våra vägar i rusningstid. Det
replipunkter på fastlandet för framgynnar även den lokala handeln och
tida båtpendlingsmöjligheter.
restaurangnäringen.
.

Under mandatperioden 2023-2026 vill vi verka för
följande inom infrastrukturen:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Fler infartsparkeringar
Upprustning och kapacitetshöjning väg 276, norra delen.
Förbifart Åkersberga och cirkulationsplats vid Singö handel
(skärgårdsstadsavfarten)
Bättre lokal kollektivtrafik mellan kommundelar
Utveckla sjöpendlingsmöjligheterna
Cykel- och ridvägar planeras vid nyanläggning av större vägar
Pendlarbusslinjer utvecklas och får utökade avgångstider
Handlingsprogram för Moderaterna i Österåker 2023-2026
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Österåker – en kommun i
utveckling
Österåker är en attraktiv kommun
där invånarantalet ökar i jämn och
stadig takt varje år. Detta är viktigt
för kommunens fortsatta
utveckling, för det lokala näringslivet, den framtida skattekraften och
därigenom framtidens välfärdsservice. Det ställer samtidigt krav
på att kommunal service kan
levereras och att planering för
bostäder, vägar, förskolor och
skolor fortsatt ligger i framkant.

Vi vill fortsätta fokusera på
planarbetet för en förtätning och
försköning av Åkersbergas centrala
delar. Det kommer ske med
attraktiva flerfamiljshus och
näringsverksamhet i gatuplan. Vår
ambition är att skapa en levande,
trygg och trivsam stadskärna. Vi
vill fortsätta arbetet med att lyfta
kanalområdet och göra det till en
attraktion för våra invånare och
besökare.

Bostäder
Vi är positiva till att det byggs
bostäder i vår kommun. Österåker
ökar sitt invånarantal med i snitt 700
personer per år, vilket gör oss till
en intressant marknad för bostadsbyggnation.

Småhusägare och andra som vill
förändra sitt hus, bygga om eller
bygga till, ska i största möjliga mån
ges den möjligheten. En snabb och
rättssäker hantering av planärenden
och bygglov, som underlättar för
invånare och fastighetsägare, ska
säkerställas.

Den enskilda äganderätten ska
värnas vid all planering och
byggande. Vi är positiva till lättnader
i strandskyddsreglerna för att kunna
åstadkomma attraktiva bostäder
i strandnära miljöer. Vi anser att
hanteringen av strandskyddsfrågor
ska överföras från länsstyrelsen till
kommuner.

Handlingsprogram för Moderaterna i Österåker 2023-2026
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Under mandatperioden 2023-2026 vill vi verka
för följande vad gäller bostäder och byggnation:
✓

✓
✓
✓
✓
✓

Påverkansarbete för lättnader i strandskyddet, inte minst för de
etablerade och ianspråktagna fastigheterna. Vi är en skärgårdskommun och måste kunna utnyttja sjönära boende som en del av
nyttan och attraktiviteten.
Överför frågor om strandskydd från länsstyrelserna till
kommunerna.
Bygglovshantering snabbas upp och förenklas genom bland
annat ökad digitalisering. Förenklat förfarande ska gälla när
fastighetsägare vill utveckla t.ex. sin bostad.
Förtäta Åkersbergas centrala delar, kollektivtrafiknära, vilket
gynnar centrumhandeln. Bostadshus med butikslokaler i
bottenplan.
Ägarlägenheter som komplement till bostadsrätter.
Vi säger nej till en återinförd fastighetsskatt

Handlingsprogram för Moderaterna i Österåker 2023-2026
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Skärgården – en värdefull tillgång
Skärgården är en av våra absolut
vackraste och värdefulla miljöer.
Med våra 1100 öar kan vi med
stolthet titulera oss som skärgårdskommun och denna oersättliga miljö
är en tillgång för såväl rekreation,
friluftsliv som boende.

tidigare orättfärdiga modell som
fanns innan 2008 ska motverkas.
Det gäller i lika hög grad i skärgården som på fastlandet.
Vi värnar ett starkt näringsliv och
på öarna finns många företag som
startar och framgångsrikt bedriver
verksamhet. Vi vill underlätta deras
vardag med minskat byråkratiskt
krångel och god infrastruktur.

Skärgårdsbefolkningen, såväl
som näringsliv och besökare, är
beroende av en fungerande
basservice i form av infrastruktur,
skola och omsorg. Detta vill vi
Moderater värna. Orosmoln som
återinförd fastighetsskatt enligt den

Under mandatperioden 2023-2026 vill vi verka för
följande vad gäller skärgården:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Påverkansarbete för lättnader i strandskyddet. Vi är en
skärgårdskommun och måste mer än idag kunna utnyttja
sjönära boende som en del av attraktiviteten.
Fortsatt påverkansarbete gentemot Trafikverket vad gäller
upprustning av väg till replipunkten Åsättra hamn
Ändamålsenlig skärgårdstrafik för båtpendling. Lindholmsviken
utreds som replipunkt
Fortsatt hög turtäthet på Ljusteröfärjan
Redan beslutad ny muddring i Åsättra hamn verkställs.
Samverkan Trafikverket, Region Stockholm och kommunen
stärks vad gäller bland annat gång- och cykelväg till Linanäs.
Det storskaliga trålfisket av strömming i skärgården måste
upphöra
Handlingsprogram för Moderaterna i Österåker 2023-2026

18

Miljön – det viktigaste arvet
för våra barn
En ren miljö angår oss alla. All
utveckling måste utgå från långsiktig
hållbarhet. Vårt mål är att minska
inverkan på klimatet, att få bort gifter,
nedskräpning och övergödning.
Människans vilja, förmåga och
ansvarstagande, tillsammans med
klok planering och nya tekniska
lösningar är en förutsättning för
hållbar utveckling.
Vårt miljöarbete präglas av en
helhetssyn och kommunfullmäktiges
beslutade miljömål står i fokus. Vid
all planering skall miljökonsekvenserna noga utredas och beskrivas.
Moderat miljöpolitik utgår från eget
ansvar, teknisk utveckling, långsiktig
hållbarhet och ekonomisk rimlighet.

Att ta eget ansvar för miljön innebär
bland annat att sköta sin återvinning
på rätt sätt. Att källsortera så långt det
är möjligt är bra för miljön.
Brännbackens effektiva återvinningscentral gör det lättare för var och en
att göra sig av med grovsopor och
deponera miljöfarliga kemikalier. Vi vill,
som en service till de som av olika
anledningar har svårt att ta sig till Brännbacken, erbjuda grovsophämtning två
gånger per år.
Runt om i kommunen, även inkluderat
Ljusterö och Ingmarsö, finns och planeras återvinningsstationer för
till exempel plast, glas metall, wellpapp och papper i olika former. Vi
Moderater vill verka för att antalet återvinningsstationer utökas. Det är viktigt
att dessa stationer hålls rena från löst
slängt skräp genom information, kontroll
och påverkan av återvinningsentreprenör.
Återvinningsstationerna bör kameraövervakas för att minimera nedskräpning.
Problem med skadedjur så som råttor
måste motverkas. Containrar individmärks och förses med kontaktinformation så att meddelande kan sändas vid
full/nästan full container. Modern teknik
som själv registrerar full container
välkomnas. Boende i tätorten ska ha
en rimlig närhet till återvinningsstationer.

Österåker ska fortsatt verka för att
göra kunskapen om miljöfrågor
lättillgängliga för privatpersoner,
skolor, företag och organisationer.
Informationen är viktig för att vägleda och undvika riskerna för skadlig
påverkan på vår miljö. Det ska vara
lätt att göra rätt.
Miljöfarliga ämnen som riskerar att
skada mark och vatten ska så långt
det är möjligt tas bort och ersättas
med miljövänligare alternativ.
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I Österåker anläggs planteringar
och blomrabatter samt planteras
träd för en trivsam utemiljö. Det är
ett arbete som kommer fortsätta.
Naturstigar och grönområden ska
hållas fria från skräp och inbjuda till
rekreation och livskvalitet.

Den långsiktiga VA-strategin har
som utgångspunkt att ersätta
enskilda lösningar med kommunalt
VA där så är tekniskt och ekonomiskt genomförbart. Utbyggnad av
kommunalt VA pågår kontinuerligt.
Fler och fler hushåll, framför allt i
omvandlingsområdena ansluts till
det kommunala VA-nätet.

Under mandatperioden 2023-2026 vill vi verka för
följande inom miljö:
✓
✓
✓
✓
✓

Vid all planering ska miljökonsekvenser utredas och beskrivas
Återvinningscentraler ska vara rena och snygga
Miljöfarliga kemikalier ersätts med miljövänliga alternativ
Grovsophämtning två gånger per år
Fortsatt underhåll av byggnader i Armadas fastighetsbestånd
med sikte på energieffektivitet, så som isolering av tak och
vindar, utbyte av belysning mot LED, värmeåtervinning etcetera.
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Nyanlända
Svenska språket är nyckeln in i
gemenskapen och för att bli självförsörjande.
Språkutbildning, kombinerat med
relevant yrkesutbildning och
coachning, är de verktyg som vi tillhandahåller.

Vi vill fortsatt verka för att
Österåker ska vara en av de
kommuner som har lägst andel
bidragsberoende nyanlända. Målet
är att man som nyanländ snabbt
ska lära sig språket, komplettera
sin utbildning för anställningsbarhet
och sedan bli självförsörjande.

Vi betonar det egna ansvaret, vilket
också tydligt ska kommuniceras till
den nyanlände. Var och en i samhället
måste sörja för sin framtid, vilket
också i lika hög grad gäller nyanlända. Man ska även aktivt söka bostad.
Likställighetsprincipen gäller, vilket
innebär att inga förturer ges i existerande bostadsköer. Skador som den
nyanlände åsamkat ett tillfälligt
boende ska ersättas av denne.

Österåkers kommun har med sitt
läge nära Stockholms
arbetsmarknad och närmare 6000
inhemska registrerade företag
många möjligheter för den som
kommit hit som nyanländ.
Samtidigt som det erbjuds
möjligheter är vår kommun ingen
kravlös gemenskap.

Handlingsprogram för Moderaterna i Österåker 2023-2026
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Därför Moderaterna
i höstens val!
Österåker ska vara en kommun
som grundar sig på frihet och självbestämmande under eget ansvar.
Kommunen ska präglas av framtidstro, trygghet och valfrihet. Alla
ska ha rätt att utforma sina egna
liv utifrån sina egna förutsättningar.
Samhället ska erbjuda en plattform att bygga vidare på och ett
starkt skyddsnät, men aldrig snärja
någon.

Vi är positiva till företagande.
Starka, framgångsrika företag
bidrar med innovationskraft och
framförallt arbetstillfällen. Att ha ett
jobb bidrar till välstånd och skapar
välbefinnande och ger makt över
ens eget liv. Ju fler som arbetar
desto lägre andel skattemedel behöver förbrukas på bidrag
samtidigt som konsumtionen och
skatteintäkterna ökar.

Förtroendevalda ska sätta mål,
ställa krav och följa upp, men inte
detaljstyra. Förtroendevalda måste
respektera den personliga integriteten, valfriheten, äganderätten och
näringsfriheten.

Vi är positiva till att människor får
behålla så mycket som möjligt av
sin egen lön eller pension, varför
kommunalskatten alltid ska hållas
så låg som möjligt.
Var och en ska tillförsäkras makt
över sin egen välfärd. Valfrihet ger
den enskilde makten, avseende
t.ex. vilken skola barnen ska gå i
eller vilken hemtjänstutförare man
väljer. Med konkurrens skapas ökad
tillgänglighet och kvalitet, samtidigt
som löneläge och andra villkor
förbättras för de anställda.

En god ekonomisk hushållning och
en stark ekonomi är förutsättningen
för att kunna utveckla och upprätthålla en god service, oavsett konjunktur. Moderaterna är garanten för
en stark och välskött ekonomi.
Välfärdens kärnområden såsom
skolan och omsorgen är prioriterade.
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kerhetshöjande åtgärder vidtas. En
förbifartslösning måste planläggas.
Gång- och cykelvägar fortsätts att
prioriteras.

Österåker ska vara tryggt och
snyggt. Arbetet mot kriminell
verksamhet ska fortgå och
intensifieras. Nolltolerans mot
droger ska råda.

Vi värnar ett starkt kulturliv och att
invånare och besökare har tillgång
till mångfacetterad fritid och
rekreation. Österåkers kulturarv ska
bevaras och göras tillgängligt.

Vi välkomnar tillväxt. Det är positivt
att skattekraften ökar i kommunen.
Bostadsbyggande, kommersiell och
offentlig service är förutsättningen
för att tillväxten skall fortskrida.

Vi värnar en ren miljö och att
känslig fauna och sjöar skyddas
mot gifter, nedskräpning och
övergödning. All planering ska utgå
från långsiktig hållbarhet. Vi är
positiva till återvinning och
källsortering.

Vi vill vara pådrivande när det
gäller infrastrukturen. Väg 276 ska
kapacitetsförstärkas och trafiksä-

Vi lovar inte allt till alla,
men vi håller det vi lovar!
Delar du vår bild av framtidens Österåker?
Rösta på moderaterna den 11 september!
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Läs mer om Moderaterna i Österåkers kommun
www.osterakersmoderaterna.se
Kontakta oss på e-post
osteraker@moderaterna.se
Följ oss på Facebook
Moderaterna i Österåker
Följ oss på Instagram
ModeraternaOsteraker
Vill du vara med oss i den fortsatta
utvecklingen av Österåker?
Bli medlem!
Swisha 100 kr till 123 336 00 70 (ange namn och personnummer)
eller besök moderaterna.se/medlem
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