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O 

Svar på fråga om turistverksamheten i Äkersberga centrum och på 
Ljusterö torg 

Sammanfattning 
Ann-Christine Furustrand (S) h ar i ett yrkande begärt att dels få en full rapport av avveckling om två 
verksamheter, dels att de beslut som fattas av tjänstemän ska lämnas ut och tas upp i 
Kommunstyrelsen. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på Ann-Christine Furustrands yrkanden. 

Bakgrund 
Ann-Christin Furustrand (S) h ar i ett yrkande på KSAU den 3 april begärt att 
- "KSAU samt KS får en full rapport om hur avveckling av två verksamheter som KS och KF beslut 
om skall inrättas, hur dessa nu har, utan politiska beslut har avvecklats." 
-"De beslut som fattas, av tjänstemän skall skriftligt lämnas ut till dem som så begär. Dessa skall tas 
upp som ärenden vid nästa KS." 

Svar på yrkande I 

Turistbyrån i Äkersberga centrum 

Turistbyråverksamheten är sedan år 2012 upphandlad i Österåkers kommun. Driften av turistbyrån 
sköts för närvarande av Visit Roslagen AB. Sedan 2015 är turistbyrån inrymd i en lokal i Äkersberga 
centrum som är den enda auktoriserade turistbyrån som finns i kommunen. Därdll finns ett antal så 
kallade InfoPoints. 

Kommunstyrelsen beslutade i september 2014 (KS 2014/0272) att förvaltningen skulle teckna 
hyreskontrakt med CityCon gällande lokal för turistbyrå och kommunal information till och med 
2017-12-31. Förlängningen av avtalet undertecknads i enlighet med dåvarande delegationsordning av 
kommundirektören och lokalstrateg. 
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Österåkers nuvarande avtal om turismverksamhet (som är tecknat med Visit Roslagen AB) går ut 
2019-05 14 och går inte att förlänga enligt LOU. Nuvarande avtal består av turistbyrå, 
marknadsföring och destinationsutveckling. 

Den nya upphandlingen består av de två benen marknadsföring och destinationsutveckling, med en 
ökad fokus på den digitala utvecklingen i linje med Kommunfullmäktiges beslut om en ökad 
fokusering på en digitalisering av verksamheten i Budget 2019 och plan 2020-2021 (Dnr 
KF2018/0292) . Beslut om upphandlingsunderlag fattades i enlighet med Kommunstyrelsens 
delegationsordning, punkt 5.2 av näringslivs- och utvecklings direktören som är ansvarig enhetschef. 
Tilldelningsbeslut har ännu inte fattats eftersom upphandlingstiden pågår till 26 april. 

I och med att den nya upphandlingen inte inkluderar en fysisk turistbyrå upphör även behovet av 
lokalen i Åkersberga centrum. Kontraktet för lokalen kommer därför att sägas upp i enlighet med 
Kommunstyrelsens delegationsordning punkt 6.2 (Kommunstyrelsens reglemente § 5) av 
kommundirektören samt budget- och kvalitetschefen. De nya reglementena, som gäller fr o m 2019-
01-01, tar över de beslut som fullmäktige tidigare har fattat när det gäller bl a ansvar och hantering 
av fastighets- och lokalfrågor. Det innebär alltså att om KF tidigare fattat ett beslut om ett uppdrag 
att teckna ett hyresavtal som har verkställts och KF därefter har fattat andra, senare beslut, som 
reglerar ansvaret för fastighets- och lokalfrågor, så är det senare beslutet som gäller. 

Information Ljusterö 

Kommunstyrelsen gav kommundirektören i uppdrag i mars 2016 (KS 2016/0036) att teckna hyres-
och serviceavtal med Förvaltnings AB Ljusterö Torg från och med 2016-04-01 till och med 2018-03 
31. I budgeten för 2017 (KS 2016/0250) fick Kommunstyrelsen i uppdrag att förlänga 
hyreskontraktet avseende Ljusterö Torg förvaltnings AB till 2019-03-31. Uppdraget verkställdes 
2018-02-09. I och med att något nytt uppdrag om förlängning inte lämnades i budgeten för 2019 
kommer avtalet att sägas upp och upphör 2020-03-31 i enlighet med de uppsägningstider som 
framgår av hyreskontraktet. 

I enlighet med delegationsordning som beskrivs ovan kommer uppsägningen att göras av 
kommundirektören samt budget- och kvalitetschefen. För att ge den verksamhet som bedrivs i 
lokalen så lång framförhållning som möjligt för att hitta andra lösningar på lokalfrågan informerades 
Ljusterö Torg Förvaltnings AB muntligt i januari att kontraktet inte kommer att förlängas. 

Förvaltningens slutsatser 

Informadon Ljusterö 

Förvaltningens bedömning är att kommunens delegationsordning följts i hanteringen av lokalen på 
Ljusterö torg. 
Det finns andra samlingslokaler, redan finansierade av kommunen, som skulle kunna användas för 
att möta de kommunala lokalbehoven på Ljusterö. Kommunen har även tillgång till en trailer. Både 
invånare och besökare söker idag information på ett annat sätt. Alltfler söker information eller 
kontakt med kommunen digitalt, vid den tidpunkt som passar den enskilde. I det sammanhanget har 
fiberutbyggnaden varit betydelsefull, inte minst för skärgården. Kommunala bidrag till drift av 
föreninglokal kan idag endast beviljas barn- och ungdomsföreningar. 
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Turistbyrån i Åkersberga centrum 

Förvaltningens bedömning är att kommunens delegationsordning följts i upphandlingens av 
turismverksamhet och den kommande uppsägningen av lokalen i Åkersberga centrum. Kommunens 
nya servicecenter slår upp portarna till sin verksamhet under våren 2019. Därmed finns en ny och 
mer tillgänglig väg till kommunal information vilket också innebär att behovet av att ha en separat 
lokal i Åkersberga centrum för kommunal information minskar väsentligt. I den nya upphandlingen 
finns en tydlig fokus på digital information. Försäljningen av biljetter till olika kulturella evenemang 
kommer att lösas. 

Svar på yrkande 2 

Beträffande beslut som tjänstemän fattar på delegation av Kommunstyrelsen (KS) så anmäls dessa 
regelmässigt på det KS-sammanträde som närmast följer, efter det att delegationsbeslutet fattades. 
Delegationsbeslutet redovisas på en särskild förteckning som behandlas av KS, vanligtvis som en av 
de sista punkterna på KS dagordning. 
Eftersom delegationsbeslut utgör en allmän handling, så är dessa beslut tillgängliga för alla som 
begär att få ta del av allmän handling (här: delegationsbeslut), och lämnas ut under förutsättning att 
den allmänna handlingen (delegationsbeslutet) inte omfattas av sekretess, helt eller delvis. Om det 
råder sekretess så måste hänvisning ske till särskild paragraf i Offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400). 

Katarina Freme 
Tf Kommundirektör 

Kristina Eineborg 
Näringslivs- och utveckliiWdirektör 
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