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kommunens underskott? 

Sammanfattning 

I en interpellation ställer oppositionsrådet ett antal frågor med anledning av att kommunen inte valt 
att förlänga avtalet med Ljusterö Torg avseende informationsverksamheten. 

-Kan du bekräfta avsikten att lämna Ljusterö Torg? 
-Om så är fallet, vad är avsikten med detta? 
-Om så är fallet, hur mycket pengar sparar kommunen på att lämna Ljusterö Torg? 
-Om så är fallet, finns det fler verksamheter du avser avveckla på Ljusterö? 

Svar 

I inledningen av sin interpellation berör Ann-Christine Furustrand ett prognosticerat underskott i 
novemberuppföljningen i tre av kommunens verksamheter på to talt 37 miljoner kronor och att ett 
icke förlängt avtal med informationsverksamheten på Ljusterö Torg på något vis skulle vara av 
regulatorkaraktär. Det är det inte. Jag kommer belysa vad det handlar om i svaret nedan. Jag vill 
dock väldigt kort inflika att kommunen i sin helhet — i samma uppföljning - uppvisar ett 
prognosticerat överskott på sista raden på 22 miljoner kronor. Det vore klädsamt om 
oppositionsrådet valde att ge en rättvisande helhetsbild. 

Men det här handlar inte om övergripande kommunekonomi eller ekonomisk uppföljning utan om 
informationsverksamheten på Ljusterö. 

Avtalet beträffande informationsverksamhet på Ljusterö Torg kommer inte förlängas. Vi tar ansvar 
för hur kommunens resurser hanteras. Det finns andra lokaler att tillgå på Ljusterö och som 
kommunen redan betalar för. I biblioteket finns ett mindre rum som kan användas för möten (4-6 
personer). I direkt anknytning till skolan finns en fritidsgård med ändamålsenliga lokaler för något 
större sammankomster och som oftast är oanvänd på förmiddagar och kvällar. För riktigt stora 
möten använder vi oss redan av Bygdegården. 

Våra invånare söker i al lt högre utsträckning information på ett annat sätt än för bara tio år sedan. 
Allt fler söker information eller kontakt med kommunen digitalt, vid den tidpunkt som passar den 
enskilde och oberoende av öppettider. Det är en av huvudanledningarna till att Österåkers kommun 
i mars månad slår upp portarna till kommunens servicecenter. Där ska invånare snabbare och 
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enklare få svar på sina frågeställningar, oavsett var man bor i kommunen. Målsättningen är att ge en 
bättre service till alla. I det sammanhanget har fiberutbyggnaden varit betydelsefull, inte minst för 
skärgården. 

Parallellt med att vi inte förlänger hyresavtalet med Ljusterö Torg kommer även ett omtag att ske av 
turism-verksamheten i kommunen. Hur den innehållsmässigt kommer att se ut kan vi idag inte uttala 
oss om, men det finns flera möjligheter avseende både digitala och mobila lösningar. 

Michaela Fletcher 
Kommunstyrelsens ordförande 

Österåkers kommun | 184 86 Åkersberga | Tel 08-540 810 00 | Fax 08-540 810 20 | kommun@osteraker.se | www.osteraker.se 

Sida 2 av 2 



ÖSTERÅKERS KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 1 j 

fl ,% » f. /ÖIS -n - ?: 
SoU i ir • 

HRAMTIDSPÅRTIET 1 Ö STERÅKEi Iti "M/ÖML 'El2 'e*5 
Åkersberga den 18 januari 201S 

Interpellation: Till Michaela Fletcher, kommunstyrelsens ordförande 

I spåren av kommunens underskott? 
I den ekonomiska redovisningen för november uppvisade kärnverksamheterna ett 
underskott på 37 miljoner koronor. I spåren av detta följer nu en rad föreslagna besparingar 
och indragningar av kommunens verksamheter. En del till synes eftertänksamma från 
ansvariga nämnder och förvaltningar, men även de som verkar mer eller mindre desperata. 
Nedläggningen av Solskiftets särskilda boende är ett bra exempel på det sistnämnda. 

December månads redovisning känner vi inte till i skrivande stund, men vi misstänker att 
underskottet som våra kärnverksamheter kommer få ta med sig in i räkenskapsåret 2019 
kommer vara ännu större än det som siffrorna november redovisade. 

Det har kommit till vår kännedom att mot denna bakgrund så kommer Österåkers kommun 
inte längre ha den sedan flera år tillbaka etablerade informationsverksamheten på Ljusterö 
Torg. Ett torg som i övrigt drivs ideellt och är en viktig kraft för kommunens största och 
viktigaste nav till vår skärgård som Ljusterö utgör. 

Vi har länge efterlyst en mer konkret och tydlig skärgårdspolitik då vi trots de uttalade orden 
om en skärgårdskommun i världsklass upplevt och sett skärgårdens både möjligheter och 
utmaningar som styvmoderligt behandlade. Mot bakgrund av beskedet vi nåtts av gällande 
kommunens närvaro på Ljusterö torg vill jag fråga dig, Michaela Fletcher, följande: 

» Kan du bekräfta avsikten att lämna Ljusterö Torg? 
• Om så är fallet, vad är avsikten med detta? 
• Om så är fallet, hur mycket pengar sparar kommunen på att lämna Ljusterö Torg? 
® Om så är fallet, finns det fler verksamheter du avser avveckla på Ljusterö? 

För socialde 

Ann-Christine Furustrand 


