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Svar på in terpellation från Ann-Christine Furustrand (S) - I spåren av 
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? 

I inledningen av sin interpellation berör Ann-Christine Furustrand ett prognosticerat underskott i 
novemberuppföljningen i tre av kommunens verksamheter på t otalt 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 allt 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 u t 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@osceraker.se | www.osteraker.se 

Sida 2 av 2 


