
0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-18 

AU § 3:9 Dnr. KS 2014/0157 

Svar på motion nr 7/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) -
Förstärk och utveckla Österåkers kommuns Integrationsråd 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad med hänvisning till att Kommunstyrelsen beslutat 2015-01-12, § 
1:23 om att inrätta Integrationsråd för mandatperioden 2015-01-01 - 2015-12-31, samt 
därmed bl.a. formerna för samtliga råds roller och sammansättning. 

Sammanfattning 
Ann-Christine Furustrand (S) föreslår i en motion väckt i Kommunfullmäktige den 22 april 
2014, § 3:14, att Integrationsrådet ska utökas så att alla partier i Kommunfullmäktige blir 
representerade med en ordinarie ledamot och en ersättare. Vidare föreslår motionären att 
Integrationsrådet även ska arbeta med och behandla frågor som rör utanförskap och att 
direktiven till Integrationsrådet därmed ska anpassas till breddningen av uppdraget. 

Beslutsunderlag 
- Michaela Fletchers (NI) ordförandeförslag daterat 2015-03-04. 
- Kommunkansliets tjänsteudåtande daterat 2014-05-06, rev. 2015-03-02. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att motionen anses 
besvarat med hänvisning till att Kommunstyrelsen beslutat 2015-01-12, § 1:23 om att inrätta 
Integrationsråd för mandatperioden 2015-01-01 - 2015-12-31, samt därmed bl.a. formerna för 
samtliga råds roller och sammansättning. 

Propositionsordning 
Ordförande frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och 
fmner att så är fallet. 

Expedieras 
- Kansliet 
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Ordförandeförslag 
0 Österåker 

Kommunstyrelsens ordförande Till Kommunstyrelsen 
Michaela Fletcher 

Datum 2015-03-04 
Dnr KS 2014/0157 

Svar på motion nr 7/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Förstärk 
och utveckla Österåkers Kommuns Integrationsråd 

Sammanfattning 

Ann-Christine Furustrand (S) föreslår i en motion väckt i Kommunfullmäktige den 22 april 2014 
§ 3:14, att Integrationsrådet ska utökas så att alla partier i Kommunfullmäktige blir representerade 
med en ordinarie ledamot och en ersättare. Vidare föreslår motionären att Integrationsrådet även ska 
arbeta med och behandla frågor som rör utanförskap och att direktiven till Integrationsrådet därmed 
ska anpassas till breddningen av uppdraget. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad med hänvisning till att Kommunstyrelsen beslutat 2015-01-12, § 1:23 om 
att inrätta Integrationsråd för mandatperioden 2015-01-01 - 2015-12-31, samt därmed bl.a. formerna 
för samtliga råds roller och sammansättning. 

Motivering 

Sammansättningen i integrationsrådet fastställs efter ordinarie val. Särskilt bör noteras att motionen 
är skriven i april 2014, alltså innan valet. Då förslaget till integrationsråd behandlades på 
Kommunfullmäktiges deccmbersammanträde 2014 hade inte motionären eller dennes parti något att 
erinra. 

Bakgrund 

Tjänsteutlåtande från Kommunstyrelsens kontor 2015-03-02 

Michaela Fletcher 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Tjänsteutlåtande 
ö Österåker 

Kommunstyrelsens kontor 

Sofia Coyne 

Datum 2014-05-06 Till Kommunstyrelsen 
Rev. 2015-03-02 

Dnr KS 2014/0157 

Svar på motion nr 7/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Förstärk 
och utveckla Österåkers Kommuns Integrationsråd 

Sammanfattning 
Ann-Christine Furustrand (S) föreslår i en motion väckt i Kommunfullmäktige den 22 april 2014 
§ 3:14, att Integrationsrådet ska utökas så att alla partier i Kommunfullmäktige blir representerade 
med en ordinarie ledamot och en ersättare. Vidare föreslår motionären att Integrationsrådet även ska 
arbeta med och behandla frågor som rör utanförskap och att direktiven till Integrationsrådet därmed 
ska anpassas till breddningen av uppdraget. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 
besluta 

Motionen anses besvarad med hänvisning till att Kommunstyrelsen beslutat 2015-01-12, § 1:23 om 
att inrätta Integrationsråd för mandatperioden 2015-01-01 - 2015-12-31, samt därmed bl.a. formerna 
för samtliga råds roller och sammansättning. 

Bakgrund 
Det kommunala integrationsrådet med tre ledamöter inrättades av Kommunstyrelsen den 11 januari 
2010, § 13. Kommunstyrelsen beslutade att utse två ledamöter från majoriteten och en från 
oppositionen. I enlighet med riktlinjer för rådet fastställda av Kommunstyrelsen den 31 maj 2010, 
§160 består dess uppgifter i att 

följa utvecklingen i samhället utifrån ett integrationsperspektiv 
verka för att synpunkter av betydelse för integration beaktas i den kommunala planeringen 
vara remissorgan i frågor som rör integration 

Vidare i riktlinjerna beskrivs att rådet ska verka för att hänsyn tas till ändrade förutsättningar, som är 
viktiga ur ett integrationsperspektiv, vid beslut och handläggning i kommunens olika organ. 

Förvaltningens slutsatser 
I Österåkers kommun finns idag åtta olika rådgivande organ, Handikappråd, Idrotts- och 
friluftsrådet, Integrationsrådet, Näringslivsråd, Pensionärsråd, Skärgårdsrådet, Trygg i Österåker och 
Barn- och ungdomsrådet. De rådgivande organen har bland annat till uppgift att i de ärenden som 
berör råden fungera som remissinstans till kommunens nämnder samt vara en kontaktyta till 
intresseorganisationer och allmänheten i kommunen. 
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Tjänsteutlåtande 
B Österåker 

Bilagor 
1. "Riktlinjer för Österåkers kommunala integrationsråd" ÖFS 2010:12" 
2. "Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2015-01-12, § 1:23" 

31of Friman 
imundirektör 
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Kommunens författningssamling 

Riktlinjer för Österåkers kommunala ÖFS 2010:12 
integrationsråd 

Fastställd av Kommunstyrelsen 2010-05-31, § 160 
(dnr KS 2010.101 003) 

Det kommunala integrationsrådet inrättades av Kommunstyrelsen den 11 
januari 2010, § 13. Rådet har en rådgivande och informerande funktion. 

Rådet fungerar dessutom asom remissinstans till nämnderna i ärenden där 
synpunkter från ett integrationsperspektiv behöver inhämtas. 

Kommunen ansvarar för administrationen av sammanträdena. 

Uppgifter 

I rådets uppgifter ingår att 
- följa utvecklingen i samhället utifrån ett integrationsperspektiv 

verka för att synpunkter av betydelse för integration beaktas i den 
kommunala planeringen 

- vara remissorgan i frågor som berör integration 

Rådet skall verka för att hänsyn tas till ändrade förutsättningar, som är 
viktiga ur ett integrationsperspektiv, vid beslut och handläggning i 
kommunens olika organ. 

Sammansättning 

- Kommunstyrelsen utser de förtroendevalda representanterna i rådet. 
- Rådet har möjlighet att vid behov inbjuda externa intressenter till 

samråd. 

Arbetsgrupper 

Vid behov kan särskilda arbetsgrupper inrättas för särskilda frågor. 

Arbetsformer 

Rådet sammanträder 4-6 gånger per år. Sammanträdesdagarna fastställs om 
möjligt för nästkommande år vid årets sista sammanträde. 

Ordföranden ansvarar för att skriftlig kallelse jämte föredragningslista 
utsänds till rådets ledamöter minst 10 dagar före rådets sammanträde. 

0 Österåker 



ÖPS 2010:12 

Vid sammanträdena förs protokoll som justeras av ordföranden och en 
ledamot. Protokollet ska delges ledamöterna i rådet samt Kommunstyrelsen. 

Arvoden 

Arvode för sammanträde och reseersättning utgår i enlighet med 
kommunens ersättningsregler till de förtroendevalda ledamöter som 
kommunstyrelsen utsett. 
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Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-01-12 

KS §1:23 Dnr. KS 2014/0300 (ty) 

O M 

Återremitterat ärende - Rådgivande organ i Österåkers kommun 
för mandatperioden 2015 - 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

1. För en mandatperiod av ett år, 2015-01-01 - 2015-12-31, ska följande rådgivande organ 
innit las under Kommunstyrelsen: Handikappråd, Idrotts- och fri lufts rade t, iSntegraiiunsriid. 
Närings livs råd, Pensionärsråd, Skärgårdsråd, Trygg i Österåker och Miljö- och klimatråd. 

2. Kommunstyrelsen utser ordföranden och ledamöterna till råden för en period av ett år, 

3. De rådgivande organen har max sex stycken arvoderade sammanträden per år. 

4. Administrativ sakkunnig resurs hämtas från berört sakområde. 

5. Kostnaden för de rådgivande organen finansieras inom Kommunstyrelsens budgetram. 

Härefter beslutar Kommunstyrelsen att välja följande ledamöter till de rådgivande organen. 

6. Till näringslivsrådet väljs följande ledamöter: 
- Michaela Fletcher (M), ordförande. 
- Mathias Lindow (FP), l:e vice ordförande. 
- Ann-Christine Furustrand (S), 2:e vice ordförande. 

Till pensionärsrådet utses följande ledamöter: 
- Mikael Ottosson (KD), ordförande. 
- Ingrid Jacobsson (ÖP), ledamot. 
- Per Albinsson (C), ledamot. 
- Margareta Gustafsson (S), ledamot. 

Till Skärgårdsrådet utses följande ledamöter: 
- Mathias Lindow (FP), ordförande. 
- Sven Hugosson (FP), personlig ersättare för Mathias Lindow (FP). 
- Christina Funhammar (M), ledamot. 
- Bo Lundin (MP), ledamot. 

Till Miljö- och klimatråd utses följande ledamöter. 
- Michaela Haga (C), ordförande. 
- Conny Söderström (M), ledamot. 
- Ann-Christine Furustrand (S), ledamot. 
- Bert Niska (ÖP), ledamot. 

Forts. 

usterandes signaturer i/"."","3 Utdragsbestyrkande 



Sammancrädesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-01-12 

Fotts. KS § 1:23 

1 ill Handikapprådet/Tillgänglighetsrådet utses följande ledamöter: 
- Monica Kjellman (FP), ordförande. 
- Per Albinsson (C), ledamot. 
- Susanne Singstedt (ÖP) 

Eva Börjesson (S), ledamot. 

Till Trygg i Österåker utses följande ledamöter: 
- Michaela Fletcher ((VI), ordförande. 
• Mathias Lindow (FP), l:e vice ordförande. 

Ann-Christine Furustrand (S), 2:e vicc ordförande. 

Till Barn- och ungdomsrådet utses följande ledamöter: 
Jeanette Widen (M), ordförande. 
(FP) bordläggs. 

- Sofia Fanberg (S) 

Till Idrotts- och frilutsråd utses följande ledamöter: 
Michaela Fletcher (M), ordförande. 
Mathias Lindow (FP), l:e vice ordförande. 

- Ann-Christine Furustrand (S), 2:e vice ordförande. 

Till Integrationsrådet utses följande ledamöter: 
Franz Heinel (ÖP), ordförande. 
Örjan Franzén (FP), ledamot. 

- (C) bordläggs. 
- Margareta Olin (S), ledamot. 

Sammanfattning 
I Österåkers kommun finns idag åtta olika rådgivande organ. Sju av dessa rådgivande organ, 
Handikappråd, Idrotts- och friluftsrådet, Integrationsråd, Näringslivsråd, Pensionärsråd, 
Skärgårdsrådet och Trygg i Österåker finns organisatoriskt under Kommunstyrelsen. 
Det åttonde rådgivande organet, Barn- och ungdomsråd, finns under nuvarande Kultur- och 
utbildningsnämnden. 

De rådgivande organen har bland annat till uppgift att i de ärenden som berör råden fungera 
som remissinstans till kommunens nämnder samt vara en kontaktyta till intresseorganisationer 
och allmänheten i kommunen. 
Inför mandatperioden 2015-2018 ska Kommunstyrelsen ta ställning till råden, där Miljö- och 
klimatrådet utgör ett nytt rådgivande organ, och dess sammansättning. 
Det är av vikt att administrativ sakkunnig resurs, t.ex. sekreterars kap, hämtas från berört 
sakområde. 

Forts. 

Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprocokoll för Kommunstyrelsen 2015-01-12 

Forts. KS § 1:23 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2014-12-17. § 1:21. 

- Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2014-11-06. 

Förslag till beslut 
Roger Johansson (RP) yrkar på återremiss av ärendet. 

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till kommunkansliets beslutsförslag innebärande att 
1. För en mandatperiod av ett år, 2015-01-01 - 2015-12-31, ska följande rådgivande organ 
inrättas under Kommunstyrelsen: Handikappråd, Idrotts- och fr il u fes råd e L, i ntegraiionsrikl, 
Näringslivsråd, Pensionärsråd, Skärgårdsråd, Trygg i Österåker och Miljö- och klimatråd. 
2. Kommunstyrelsen utser ordföranden och ledamöterna till råden för en period av ett år. 
3. De rådgivande organen har max sex stycken arvoderade sammanträden per år. 
4. Administrativ sakkunnig resurs hämtas från berört sakområde. 
5. Kostnaden för de rådgivande organen finansieras inom Kommunstyrelsens budgetram. 

Michaela Fletcher (M) lämnar ett tilläggsyrkande innebärande att härefter beslutar 
Kommunstyrelsen att välja följande ledamöter till de rådgivande organen. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar Kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras, enligt 
Roger Johanssons (RP) yrkande om återremiss, och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som vill att ärendet ska avgöras idag röstar ja, den 
det ej vill röstar nej. 

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 10 ja-röster och 3 nej-röster. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar därefter om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) 
yrkanden och finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Ordförande i respektive rådgivande organen 
• Kansliet 
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Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 • 2018) 
KS 2015-01-12, § 1:23 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

FP Mathias Lindow, l:e vice ordf. X X 

FP Jenny Nordström X X 

C Michaela Haga X X 

KD Arne Ekstrand X X 

S Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf X X 

S Anas Abduilah X X 

s Mats Larsson X X 

RP Roger Johansson X X 

MP Michael Solander X X 

V Andreas Lennkvist-Manriquez X X 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

Etsättare 
M Conny Söderström X i 

M Christina Funhammar K 

M Kenneth Netterström X 

OP Lennart Berneklint X 

S Hans Johansson X 1 

1 
RP Peter Länder X 

MP Jonas Jonsson X 

-Resultat L 10 .3 -
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ÖSTERÅKERS KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

MM 

Socialdemokraterna 
F R AM T I DS PA RTI ET FRAMTIDSPARTIET fiamkw (i). 

20H -04- 17 

MOTION 

Förstärk och utveckla österåkers Kommuns Integrationsråd 

Alla människors lika värde är för oss Socialdemokrater en stark och vägledande 
ledstjärna. Det förpliktigar oss till att bekämpa all sorts diskriminering och 
utanförskap. Det motiverar oss att sträva efter ett jämlikt och väl integrerat samhälle. 
Det här synsättet innebär att integration får en bredare och djupare innebörd. 

Sedan 2003 har Österåkers Kommun, litet blygsamt och halvhjärtat, försökt att närma 
sig frågan utan någon större framgång. Vi anser inte att det är tillräckligt med ett 
Integrationsråd bestående av tre ledamöter för att på allvar lyckas sätta integrations
frågorna på agendan. 

Frågans betydelse kräver att så många som möjligt får möjlighet att komma med sina 
synpunkter så att de kan tas tillvara. Vi anser att integrationsfrågorna förtjänar en 
bredare förankring och spridning! 

Vi föreslår därför att 

> Integrationsrådet skall utökas så att alla partier i 
Kommunfullmäktige blir representerade med en 
ordinarie ledamot och en ersättare . 

> Integrationsrådet även skall arbeta med och behandla 
frågor som rör utanförskap 

> Direktiven till Integrationsrådet skall anpassas till breddningen av 
uppdraget 

ocijjrfémokraterna 
Ann-Christine Furustrand 
Socialdemokraterna 


