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Vänner!
En händelserik vecka börjar närma sig sitt slut. Tidigare under dagen har jag varit på Stono-möte
(Stockholm Nordost). En ny vision för Stono är framtagen, vilken kommer vara lite kaxigare. De
samlande ledorden för Stonos kommuner kommer att vara: attraktivitet, exklusivitet och kvalitet.
Vi ser regionen som en tillgång för alla ingående kommuner. Vi kommer arbeta hårt på att fler
företag etablerar sig i regionen. Det spelar inte så stor roll exakt i vilken kommun utan bara det
blir i Stonoregionen, vilket gynnar oss alla.
Det försiggår en uppskruvad debatt på sociala medier om de åtgärder som
Produktionsförvaltningen nu vidtar efter år av underskott i vissa verksamheter. Emiliagården på
Ljusterö är ett sådant exempel. Emiliagården är en daglig verksamhet på Ljusterö för personer
med funktionsnedsättning. Tio personer deltar i verksamheten och har 3 anställda på heltid och
en på halvtid. Verksamheten har under en lång period haft stora ekonomiska underskott, vilket
också framgått i månadsuppföljningar hos både Produktionsstyrelsen och Kommunstyrelsen.
Produktionschefen har därför enligt delegationsordningen beslutat att verksamheten ska upphöra.
Processen fram till beslutet har pågått under flera år och ledning och medarbetare har
tillsammans försökt att hitta möjligheter och lösningar för att råda bot på det ekonomiska
underskottet. Deltagarna kommer att göra nya kundval som anpassas efter individens behov och
förutsättningar. Det kan noteras att fem av deltagarna bor i Åkersberga. De resterande fem är
skrivna på ön, men fyra av dessa går även på daglig verksamhet inne i Åkersberga.

Från vänsterhåll ställs nu samtliga åtgärder mot det faktum att vi har lägst kommunalskatt i
landet, vilket är felaktigt. Underskott 2018 har knappast något att göra med 2019 års skattesats…

Nästa vecka inleds med Kommunstyrelse på måndag samt extra Kommunfullmäktige.
Följ gärna min blogg om övriga nyheter om t.ex. Södra boulevarden, Engelska skolan, Solskiftets
särskilda boende för äldre. Du finner den under följande adress michaelafletcher.se
Trevlig helg!
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