
0 Österåt 
Tjänsteutlåtande 

Kommunkansliet 
Sofia Coyne 

Till Kommunstyrelsen 

Datum 2015-04-22 
Dnr KS 2015/0175 

Tidigare antagna styrdokument gällande Kommunstyrelsens rådgivande 
organ upphävs 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 12 januari 2015, KS § 1:23 om vilka rådgivande organ som ska 
inrättas under Kommunstyrelsen i Österåkers kommun för mandatperioden 2015-2018. I beslutet 
framgår även formerna för rådens verksamhet. Nämnda beslut föranleder förvaltningen att föreslå 
att samtliga tidigare antagna riktlinjer för Kommunstyrelsens rådgivande organ upphävs. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Upphäva tidigare antagna riktlinjer för Kommunstyrelsens rådgivande i enlighet med förvaltningens 
tjänsteutlåtande daterat 2015-04-22. 

k 

Bakgrund 
I Österåkers kommun finns idag nio olika rådgivande organ. Åtta av dessa rådgivande organ, 
Handikappråd, Idrotts-och friluftsrådet, Integrationsråd, Näringslivsråd, Pensionärsråd, 
Skärgårdsrådet, Miljö- och klimatråd och Trygg i Österåker finns organisatoriskt under 
Kommunstyrelsen. Det nionde rådgivande organet, Barn- och ungdomsrådet, finns under 
Skolnämnden. 

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. 

Kommunstyrelsen beslutade den 12 januari 2015, KS § 1:23, om formerna för rådens verksamhet: 

1. För en mandatperiod av ett år, 2015-01-01 - 2015-12-31, ska följande rådgivande organ inrättas 
under Kommunstyrelsen: Handikappråd, Idrotts- och friluftsrådet, Integrationsråd, 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. 
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4. Administrativ sakkunnig resurs hämtas från berört sakområde. 

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

Förvaltningens slutsatser 
Med anledning av Kommunstyrelsens beslut den 12 januari 2015, § 1:23, föreslås därför samtliga 
tidigare antagna riktlinjer för Kommunstyrelsens rådgivande organ upphävas. De tidigare riktlinjerna 
består av följande: 

• Riktlinjer för Österåkers kommunala Handikappråd, KS § 86, 2003-04-10 
• Riktlinjer för Idrotts- och friluftsrådet, KS § 8:9, 2014-09-24 
• Riktlinjer för Österåkers kommunala Integrationsråd, KS § 160, 2010-05-31 
• Inrättande av näringslivsråd (rådets roll och syfte finns angivet i tjänsteutlåtandet), KS § 137, 

2007-09-03 
• Riktlinjer för Österåkers kommunala pensionärsråd, KS § 119, 2003-05-22 
• Riktlinjer för Skärgårdsrådet, KS § 11:2, 2013-10-23 
• Riktlinjer för Brottsförebyggande rådet i Österåkers kommun, KS § 176, 2003-09-11 

Bilagor 
1. Utdrag ur Kommunstyrelsens protokoll, KS § 1:23, 2015-01 -12 
2. Riktlinjer för Österåkers kommunala Handikappråd, KS § 86, 2003-04-10 
3. Riktlinjer för Idrotts- och friluftsrådet, KS § 8:9, 2014-09-24 
4. Riktlinjer för Österåkers kommunala Integrationsråd, KS § 160, 2010-05-31 
5. Inrättande av näringslivsråd (rådets roll och syfte finns angivet i tjänsteudåtandet), KS § 137, 

2007-09-03 
6. Riktlinjer för Österåkers kommunala pensionärsråd, KS § 119, 2003-05-22 
7. Riktlinjer för Skärgårdsrådet, KS § 11:2, 2013-10-23 
8. Riktlinjer för Brottsförebyggande rådet i Österåkers kommun, KS § 176, 2003-09-11 

fan-Olof Friman 
Kommundirektör 

eter [yreme 
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S'l&'f 
Österåker 

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-01-12 

KS § 1:23 Dnr. KS 2014/0300 (0) 

O 

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 
inrättas under Kommunstyrelsen: Handikappråd, Idrotts- och friluftsrådet, Integrationsråd, 
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. 

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. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-01-12 

Forts. KS § 1:23 

Till 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 (M), ordförande. 
- Mathias Lindow (FP), 1 :e vice ordförande. 

Ann-Christine Furustrand (S), 2:e vice 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. sekreterarskap, hämtas från berört 
sakområde. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll 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 til1 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 frilufts rådet., ItUegearionsträd, 
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 finneratt 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 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



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, 1 :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 Abdullah X X 

S Mats Larsson X X 

RP Roger Johansson X X 

MP Michael Solandet X X 

V Andreas Lennkvist-Manriquez X X 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

Ersättare 
M Conny Söderström X 

—— 
M Christina Funhammar X 

—— 

M Kenneth Netterström X 

OP Lennart Berneklint K 

S Hans Johansson X 

RP Peter Länder X 

MP Jonas Jonsson X— 

Resultat 10 3 -

7 ftC? 



Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Kommunkansliet 

Datum 2014-11-06 
Dnr KS 2014/0300 

Till Kommunstyrelsen 

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

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. sekreterarskap, hämtas från berört sakområde. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 

1. För en mandatperiod av ett år, 2015-01-01 - 2015-12-31, ska följande rådgivande organ inrättas 
under Kommunstyrelsen: Handikappråd, Idrotts- och friluftsrådet, Integrationsråd, 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. 

Bakgrund 
I Österåkers kommun finns idag åtta rådgivande organ, alla placerade under Kommunstyrelsen med 
undantag för Barn- och ungdomsrådet som är placerat under nuvarande Kultur- och 
utbildningsnämnden. 
Nedan redogörs för de rådgivande organens olika områden samt för det tillkommande rådet Miljö-
och klimatrådet. 
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Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Handikappråd 
Handikapprådet är rådgivande och ger information i frågor som rör människor med olika 
funktionshinder. Rådet fungerar som en remissinstans till kommunens nämnder och är 
organisatoriskt placerad under Kommunstyrelsen. 
Handikapprådet påverkar genom att lämna synpunkter på den kommunala verksamhetens 
utformning. Det gäller till exempel nya detaljplaner i Österåkers kommun, då rådet föreslår 
förändringar som förbättrar tillgängligheten för handikappade. Därutöver ska rådet fungera som en 
kontaktyta mot intresseorganisationer och allmänheten i kommunen. 

Idrotts- och friluftsrådet 
Idrotts- och friluftsrådets syfte är att vara ett intressesammansatt organ med representanter från 
såväl Idrotts- och friluftsalliansen som från Österåkers kommun. Idrotts- och friluftsrådet ska vara 
en remissinstans till Kommunstyrelsen när det gäller kommunens förslag till långsiktig planering av 
idrotts- och friluftsaktiviteter, i takt med att kommuninvånarantalet växer. Rådet ska också fungera 
som en kontaktyta mot andra intresseorganisationer och allmänheten i kommunen samt är 
organisatoriskt placerad under Kommunstyrelsen. 

Integrationsråd 
Integrationsrådet samarbetar med kommunens nämnder genom att dels fungera som remissinstans 
och dels lämna råd och synpunkter i frågor som behöver belysas ur ett integrationsperspektiv. Rådet 
fungerar som ett forum för samtal om hur kommunen bäst kan ta emot och stötta nyinflyttade 
invånare som kommer från andra länder. 
Då rådet har möjlighet att bjuda in externa intressenter till samråd har det inlett samarbete med 
representanter från närpolisen, socialtjänsten och svenska kyrkan. Rådet är organisatoriskt placerad 
under Kommunstyrelsen. Rådet ska dessutom fungera som kontaktyta mot intresseorganisationer 
och allmänheten i kommunen. 

Näringslivs råd 
Näringslivsrådet är en plattform där näringslivet och kommunen kan mötas och samverka kring 
frågor som rör företagande. 
I Österåkers näringslivsråd finns representanter från kommunens företagare, förtroendevalda samt 
näringslivschef. 
Rådet ska också fungera dels som en remissinstans för nämnder inom kommunen och dels som 
kontaktyta mot andra intresseorganisationer och allmänheten. Rådet är organisatoriskt placerad 
under Kommunstyrelsen. 

Pensionärsråd 
Pensionärsrådet fungerar som en remissinstans till nämnderna i frågor som rör kommunens 
pensionärer och äldre invånare. Pensionärsrådet kan på så vis påverka kommunens planering och 
utveckling och ta tillvara de äldres synpunkter och intressen. Rådet ska också fungera som 
kontaktyta mot intresseorganisationer och allmänheten kommunen. 
Ledamöter i pensionärsrådet är dels förtroendevalda, utsedda av Kommunstyrelsen och dels 
representanter för de lokala pensionärsorganisationerna. Rådet är organisatoriskt placerad under 
Kommunstyrelsen. 
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Skärgårdsrådet 
Skärgårdsrådet fungerar som en remissinstans till nämnderna i frågor som har betydelse för 
kommunens skärgård och ska också fungera som kontaktyta mot intresseorganisationer och 
allmänheten. 
Skärgårdsrådet verkar för att tillväxten av skärgårdens permanentboende och verksamma i regionen 
ska öka. 
Rådet är organisatoriskt placerat under Kommunstyrelsen. 

Trygg i Österåker 
Österåkers trygghetsråd, Trygg i Österåker, arbetar för att öka tryggheten i kommunen genom att 
utbilda, sprida information, samordna och stödja verksamheter som leder till ökad trygghet och 
säkerhet. Rådet ska dels fungera som remissinstans till nämnderna i Österåkers kommun och dels 
fungera som kontaktyta mot intresseorganisationer och allmänheten i kommunen. 
Trygg i Österåkers är organisatoriskt placerad under Kommunstyrelsen och består av 
förtroendevalda, tjänstemän från kommun, polis och Armada fastigheter. 
En trygghetssamordnare är anställd för att bedriva förebyggande arbete i kommunen. 

Barn- och ungdomsråd 
Barn- och ungdomsrådet är ett forum placerat under nuvarande Kultur- och utbildningsnämnden 
för kommunens engagerade ungdomar mellan 13 och 18 år som vill vara med och påverka i 
kommunen. Tillsammans väljer dc vilka projekt och frågor de ska arbeta med. De bidrar även med 
att ge ett ungdomsperspektiv i olika frågor som kommunen eller andra verksamheter har nytta av. 
Kommunens ungdomslots ansvarar för arbetet med ungdomsrådet och en representant från 
fritidsgårdsenheten finns också med för att stötta och hjälpa till. 
Förslag är att Barn- och ungdomsrådet framöver placeras under Skolnämnden. 

Miljö- och klimatråd 
Miljö- och klimatrådet är ett råd som ska fungera som en remissinstans till nämnderna i frågor som 
har betydelse för kommunens miljö- och klimatfrågor. Förslag till representanter i rådet, utöver 
ledamöterna, är Naturskyddsföreningen, de byalagen som idag också finns representerade i 
Skärgårdsrådet samt företagarföreningarna i näringslivsrådet. Ytterligare representanter beslutas av 
Miljö- och klimatrådet. Rådet ska också fungera som kontaktyta mot ytterligare organisationer och 
allmänheten. Rådet är organisatoriskt placerad under Kommunstyrelsen. 

Förvaltningens slutsatser 
Förslaget är att dc rådgivande organen ska väljas på ett är i taget under mandatperioden, vilket 
rimmar med förslaget om politisk organisation i övrigt. 
Det är av vikt att administrativ sakkunnig resurs, t.ex. sekreterarskap, hämtas från berört sakområde. 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2014-11-03, § 10:14. Återremitterades. 

Jan-Olof Friman 
Kommundirektör 

Peter Freme 
Kanslichef 
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ÖSTERÅKERS KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 3/2003 

13/1 aga, 2. 
SAMMANTRADESPROTOKOLL 

2003-04-10 29 (32) 

KS § 86 Dnr 2003.49 003 

Utdrag: Akten, handikapprådet 

Riktlinjer för Österåkers kommunala Handikappråd 

Ärende 

Kommunstyrelsen valde vid sitt sammanträde 2002-12-16, § 221, tre ledamöter 
till det kommunala Handikapprådet. Avsikten är att rådet ska vara ett 
intressentsammansatt organ och att representanter för handikappade i 
kommunen ska ges möjlighet att ingå i rådet. 

Beredning 

Kommunstyrelsens kontor har i tjänsteutlåtande, daterat 2003-03-18, redogjort 
för ärendet med och förslag till riktlinjer. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2003-03-24, § 95 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fastställer riktlinjer för det kommunala Handikapprådet 
enligt förslag i tjänsteutlåtande daterat 2003-03-18. 

Justerandes sign Ay^ ,-\ 
•^y^ * vi ) 

Utdragsbestyrkande 
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ÖSTERÅKERS KOMMUN 
Kommunkansliet 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
2003-03-18 

Dnr 2.00 3, i-i 9 ö(9 3> ^ 

K 

Kommunstyrelsen 

Riktlinjer för Österåkers kommunala handikappråd 

Kommunstyrelsen valde vid sitt sammanträde 2002-12-16, § 221, tre 
ledamöter till det kommunala handikapprådet. Avsikten är att rådet ska 
vara ett intressentsammansatt organ och att representanter för handikappade 
i kommunen ska ges möjlighet att ingå i rådet. 

Kommunstyrelsens kontor har i samråd med handikapprådets ledamöter 
upprättat ett förslag till riktlinjer för handikapprådet, vilket framgår av 
bilaga till detta tjänsteutlåtande. 

Beslutsförslag 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

Kommunstyrelsen fastställer riktlinjer för det kommunala pensionärsrådet 
enligt förslag daterat 2003-03-18. 

Ärende 

Cecilia Bendtz 
Kommunkansliet 

HANDLÄGGNING 

Artt 2.^1 T. 
REMISS KÄNNEDOM 



v 
o 

ÖSTERÅKERS KOMMUN FÖRSLAG 
2003-03-18 

1(2) 

Riktlinjer för Österåkers kommunala handikappråd 

Det kommunala handikapprådet har inrättats av kommunstyrelsen och 
har en rådgivande och informerande funktion. 

Rådet fungerar också som remissinstans till nämnderna i ärenden där 
synpunkter från ett handikapp-perspektiv behöver inhämtas. 

Kommunen ansvarar för administrationen av sammanträdena. 

Uppgifter 

I rådets uppgifter ingår att 

följa förändringen i efterfrågan av samhällets service 
verka för att handikappades synpunkter och erfarenheter beaktas i den 
kommunala planeringen 
vara remissorgan i frågor som berör handikappade 

Rådets ordförande bör informera rådet om planer och förändringar av de 
kommunala samhällsinsatsernas utformning och organisation som berör 
handikappade och därmed inhämta synpunkter i ett så tidigt skede att rådets 
synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd/ 
styrelse. 

Handikapporganisationernas representanter kan ge förslag till lämplig 
anpassning av det serviceutbud som berör handikappades möjligheter till en 
god livskvalitet. 

Sammansättning 

Kommunstyrelsen utser de förtroendevalda representanterna i rådet. 

De handikapporganisationer som är representerade i kommunen erbjuds att 
utse vardera en ledamot och en ersättare. 

Rådet har möjlighet att inbjuda fler berörda när det finns ett informations
intresse. 
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ÖSTERÅKERS KOMMUN FÖRSLAG 2 (2) 
2003-03-18 

Arbetsgrupper 

Vid behov kan särskilda arbetsgrupper inrättas för olika 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 
utsändes till rådets ledamöter och för kännedom till rådets ersättare minst 
10 dagar före rådets sammanträde. Ärenden som önskas tas upp på 
föredragningslistan måste vara sekreteraren tillhanda 15 dagar före ordinarie 
sammanträde. 

Vid sammanträdena förs protokoll som justeras av ordföranden och en 
ledamot för handikappföreningarna. Protokollet ska inom en månad efter 
sammanträdesdagen delges ledamöter och ersättare i rådet samt 
kommunstyrelsen. 

Arvoden 

Arvode för sammanträde och reseersättning utgår i enlighet med 
kommunens ersättningsregler till de förtroendevalda representanter som 
kommunstyrelsen utsett. 



Österås 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2014-09-24 

KS § 8:9 Dnr. KS 2014/0006-042 

Val till Idrotts- och friluftsrådet samt riktlinjer för rådet 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Välja Kommunstyrelsens presidium att som ledamöter ingå i Idrotts- och friluftsrådet 

2. Uppdra åt Idrotts- och friluftsalliansen att till Österåkers kommunstyrelse nominera två 
personer att som ledamöter ingå i Idrotts- och friluftsrådet. 

3. Utse befattningshavare inom Kultur- och utbildningsförvaltningen, Sakkunnig idrott och 
fritid, att utgöra administrativ resurs för rådet. 

4. Fastställa riktlinjer för Idrotts- och friluftsrådets med huvudsyfte att låta rådet utgöra en 
remissinstans till Kommunstyrelsen när det gäller kommunens förslag til1 långsiktig planering 
av idrotts- och friluftsaktiviteter, i takt med att kommuninvånarantalet växer, i enlighet med 
tjänsteudåtande 2014-09-01. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-08-11, KS § 7:18, om att inrätta ett Idrotts- och friluftsråd i 
Österåkers kommun. I likhet med övriga rådgivande organ är det nybildade rådets syfte att 
vara ett intressentsammansatt organ med representanter från såväl Idrotts- och friluftsalliansen 
som från Österåkers kommun. Idrotts- och friluftsalliansen ska vara en remissinstans till 
Kommunstyrelsen när det gäller kommunens förslag till långsiktig planering av idrotts- och 
friluftsaktiviteter, i takt med att kommuninvånarantalet växer. 
De rådgivande organen fungerar som mötesplatser där representanter för olika 
intressegrupper träffar och samråder med kommunens förtroendevalda. 
Kommunens nämnder har stöd av sju rådgivande organ, som även kallas råd. Råden fungerar 
som mötesplatser där representanter för olika intressegrupper träffar och samråder med 
kommunens förtroendevalda. Råden erbjuder även rådgivning inom kommunens olika 
områden. 
I råden sitter förtroendevalda och representanter från föreningar och organisationer inom 
respektive område. 
Den förvaltning som har sakkunskap om respektive råds ansvarsområde ansvarar för att ge 
administrativt stöcL 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetstutskott har behandlat ärendet 2014-09-10, § 7:9. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2014-09-01. 

Forts, 

Justerandes signaturen Utdragsbestyrkande 



Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2014-09-24 

Forts. KS § 8:9 

Förslag till beslut 
Michaela Fietcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
att: 
1. Välja de tre kommunalråden Michaela Fietcher Sjöman (M), Fiisabeth Gunnars (FP) samt 
Ann-Christine Furustrand (S), att som ledamöter ingå i Idrotts- och friluftsrådet. 
2. Uppdra åt Idrotts- och friluftsaliiansen att till Österåkers kommunstyrelse nominera två 
personer att som ledamöter ingå i Idrotts- och friluftsrådet. 
3. Utse befattningshavare inom Kultur- och utbildningsförvaltningen, Sakkunnig idrott och 
fritid, att utgöra administrativ resurs för rådet. 
4. Fastställa riktlinjer för Idrotts- och friluftsrådets med huvudsyfte att låta rådet utgöra en 
remissinstans till Kommunstyrelsen när det gäller kommunens förslag till långsiktig planering 
av idrotts- och friluftsaktiviteter, i takt med att kommuninvånarantalet växer, i enlighet med 
tjänsteutlåtande 2014-09-01. 

Michaela Fietcher (M) yrkar på ändring i beslutspunkten ett (1) innebärande att "Välja de tre 
kommunalråden Michaela Fietcher Sjöman (M), Elisabeth Gunnars (FP) samt Ann-Christine 
Furustrand (S), att som ledamöter ingå i Idrotts- och friluftsrådet." ersätts med 
"Välja Kommunstyrelsens presidium att som ledamöter ingå i Idrotts- och friluftsrådet.". 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fietcher (M) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Kultur- och utbildningsförvaltningen 
- Idrotts- och friluftsaliiansen 
- Akten 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Kommunstyrelsens kontor 
Datum 2014-09-01 
Dnr 2014/ 

Till Kommunstyrelsen 

Val till Idrotts- och friluftsrådet samt riktlinjer för rådet 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-08-11, KS § 7:18, om att inrätta ett Idrotts- och friluftsråd i 
Österåkers kommun. I likhet med övriga rådgivande organ är det nybildade rådets syfte att vara ett 
intressentsammansatt organ med representanter från såväl Idrotts- och friluftsalliansen som från 
Österåkers kommun. Idrotts- och friluftsalliansen ska vara en remissinstans till Kommunstyrelsen 
när det gäller kommunens förslag till långsiktig planering av idrotts- och friluftsaktiviteter, i takt med 
att kommuninvånarantalet växer. 

De rådgivande organen fungerar som mötesplatser där representanter för olika intressegrupper 
träffar och samråder med kommunens förtroendevalda. 
Kommunens nämnder har stöd av sju rådgivande organ, som även kallas råd. Råden fungerar som 
mötesplatser där representanter för olika intressegrupper träffar och samråder med kommunens 
förtroendevalda. Råden erbjuder även rådgivning inom kommunens olika områden. 

I råden sitter förtroendevalda och representanter från föreningar och organisationer inom respektive 
område. 

Den förvaltning som har sakkunskap om respektive råds ansvarsområde ansvarar för att ge 
administrativt stöd. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbestutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 

Välja de tre kommunalråden Michaela Fletchcr Sjöman (M), Elisabeth Gunnars (FP) 
samt Ann-Christine Furustrand (S), att som ledamöter ingå i Idrotts- och friluftsrådet, 

Uppdra åt Idrotts- och friluftsalliansen att till Österåkers kommunstyrelse nominera två 
personer att som ledamöter ingå i Idrotts- och friluftsrådet 

Utse befattningshavare inom Kultur- och utbildningsförvaltningen, Sakkunnig idrott 
och fritid, att utgöra administrativ resurs för rådet, 

Fastställa riktlinjer för Idrotts- och friluftsrådets med huvudsyfte att låta rådet utgöra en 
remissinstans till Kommunstyrelsen när det gäller kommunens förslag till långsiktig 
planering av idrotts- och friluftsaktiviteter, i takt med att kommuninvånarantalet växer, i 
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Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

enlighet med tjänsteutlåtande 2014-09-01. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-08-11, KS § 7:18, om att inrätta ett Idrotts- och friluftsråd i 
Österåkers kommun. I likhet med övriga rådgivande organ är det nybildade rådets syfte att vara en 
remissinstans till Kommunstyrelsen när det gäller kommunens förslag till långsiktig planering av 
idrotts- och friluftsaktiviteter, i takt med att kommuninvånarantalet växer. 

De rådgivande organen fungerar som mötesplatser där representanter för olika intressegrupper 
träffar och samråder med kommunens förtroendevalda. 
Kommunens nämnder har stöd av sju rådgivande organ, som även kallas råd. Råden fungerar som 
mötesplatser där representanter för olika intressegrupper träffar och samråder med kommunens 
förtroendevalda. Råden erbjuder även rådgivning inom kommunens olika områden. 

I råden sitter förtroendevalda och representanter från föreningar och organisationer inom respektive 
område. 

Råden i Österåkers kommun 

• Barn- och ungdomsrådet 
• Handikapprådet 
• Integrationsrådet 
• Näringslivsrådet 
• Pensionärsrådet 
• Skärgårdsrådet 
• Trygg i Österåker 

Utöver ovan nämnda råd omfattar föreliggande tjänsteutlåtande således förslag om inrättande av 
ytterligare ett råd - Idrotts- och friluftsrådet. 

Den förvaltning som har sakkunskap om respektive råds ansvarsområde ansvarar för att ge 
administrativt stöd. 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunstyrelsens kontor tillstyrker förslaget och anser att det är av vikt att Österåkers kommun, i 
samband med beredningen av kommunens beslutsunderlag, inhämtar rådgivande organs synpunkter. 

Olof Friman 
'nmundirektör 

etcTT 
Kanslichef 
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Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Riktlinjer för Österåkers kommuns Idrotts- och friluftsråd 

Det kommunala Idrotts- och friluftsrådet har inrättats av Kommunstyrelsen och har en rådgivande 
och informerande funktion. 

Idrotts- och friidrottsrådet fungerar också som remissinstans till nämnderna i ärenden där 
synpunkter från ett idrotts- och friluftsperspektiv behöver inhämtas. 

Österåkers kommun, genom Kultur- och utbildningsförvaltningen, ansvarar för administrationen av 
sammanträden. 

Uppgifter 

I rådets uppgifter ingår att 

Att följa Österåkers kommuns långsiktiga planering av idrotts- och friluftsaktiviteter, i takt 
med att kommuninvånarantalet växer, 
Att vara remissorgan i frågor som rör idrotts- och friluftsområdet 

Rådets ordförande bör löpande informera rådet om planer och förändringar av de kommunala 
samhällsinsatsernas utformning och organisation, som berör idrotts- och friluftsområdet och därmed 
inhämta synpunkter i ett så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan beaktas vid beredning 
av ärende i aktuell nämnd/styrelse. 

Sammansättning 

Österåkers Kommunstyrelse utser de förtroendevalda i rådet. 

Österåkers Idrotts- och friluftallians erbjuds att utse två ledamöter samt två ersättare 

Idrotts- och friluftsrådet har möjlighet att inbjuda fler berörda när det fmns ett informationsintresse. 

Atbetsgfuppei== = - , 

Vid behov kan särskilda arbetsgrupper inrättas för olika frågor inom området Idrott- och friluft. 

Arbetsformer 

Idrotts- och friluftsrådet sammanträder minst 4 gånger per år. Sammanträdesdagarna fastställs om 
möjligt för nästkommande år vid årets sista sammanträde. 

Ordförande ansvarar för att skriftlig kallelse jämte föredragningslista utsändes till rådets ledamöter 
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0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

och för kännedom till rådets ersättare minst 10 dagar före rådets sammanträde. Ärenden som önskas 
tas upp på föredragningslistan måste vara sekreteraren tillhanda 15 dagar för ordinarie sammanträde. 

Vid sammanträdena förs protokoll som justeras av ordfröande och en ledamot för Idrotts- och 
friluftsalliansen. Protokollet ska inom en månad efter sammanträdesdagen delges ledamöter och 
ersättare i rådet samt Kommunstyrelsen. 

Arvoden 

Arvoden för sammanträde och reseersättning utgår i enlighet med arvodes- och ersättningsregler 
som gäller för de förtroendevalda representanter som Kommunstyrelsen utser. 

o 
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v 
Österåker 

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 

C \ 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. 



ÖFS 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. 

2 



ÖSTERÅKERS KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 2007-09-03 

SAMMANTRADESPROTOKOL iKOLÉ/ 

30 (35) 

KS § 137 Dnr 2007.109 103 

Utdrag: Akten, näringslivschefen 

Inrättande av näringslivsråd 

Ärende 

Kommunstyrelsen föreslås inrätta ett råd för näringslivsfrågor. 

Beredning 

Kommunstyrelsens kontor har genom Näringslivschefen redogjort för ärendet i 
tjänsteutlåtande rev 2007-08-23. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har berett ärendet den 15 augusti 2007, § 135. 

Ingela Gardner Sundström (m) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet 
med arbetsutskottets beslutsförslag, dock med följande tillägg: 
Kommunstyrelsen utser presidiet att representera kommunen under 
mandatperioden. 

Ordföranden ställer Ingela Gardner Sundströms (m) yrkande under proposition 
och finner att Kommunstyrelsen bifaller detta. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Ett näringslivsråd inom Österåkers kommun med representanter från 
näringslivet och politiskt valda ledamöter inrättas med start under hösten 

2. Rådets ledamöter utses av Kommunstyrelsen. Kommunen representeras av tre 
ledamöter, näringslivet representeras av fyra ledamöter. 

3. Näringslivsrådet ska ha den roll och det syfte som anges i tjänsteutlåtande rev 
2007-08-23, Inrättande av ett näringslivsråd i Österåkers kommun. 

4. Kommunstyrelsen utser presidiet att representera kommunen under 
mandatperioden. 

Yrkande 

2007. 

Forts. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 2007-09-03 31 (35) 

Forts. §13? 

Anteckning 

Håkan Westin (rp) deltar inte i beslutet och medges föra följande anteckning till 
protokollet: 
Beslutet förstärker motsättningarna mellan företagarna. 

) 

,.-h B 
Juste rändes sign Utdragsbestyrkande 
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ÖSTERÅKERS KOMMUN TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(2) 
Kommunstyrelsens kontor 
Göran Oscarsson 2007-06-11 

Rev. 2007-08-23 

Dnr 2öö'+. 

Till Kommunstyrelsen 

Inrättande av ett näringslivsråd i Österåkers kommun 

Ärende 

Kommunstyrelsen föreslås inrätta ett råd för näringslivsfrågor. 

Beslutsunderlag 

Svenskt Näringslivs attitydmätning av företagsklimat 2006. 
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande daterat 2007-06-11. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Ett näringslivsråd inom Österåkers kommun med representanter från 
näringslivet och politiskt valda ledamöter inrättas med start under hösten 
2007. 

2. Rådets ledamöter utses av Kommunstyrelsen. Kommunen representeras av 
tre ledamöter, näringslivet representeras av fyra ledamöter. 

3. Näringslivsrådets ska ha den roll och det syfte som anges i tjänsteutlåtande 
rev.2007-08-23. 

(5 
Sammanfattning 

n j 

. — — 
Bakgrund 

T* 

m <s> 
5. 
£v'. 

t!) |.^n 
g o 
o <J) 

Svenskt Näringsliv genomför årligen en mätning avseende företagsklimatet 
i landets samtliga kommuner. Del av underlaget baseras på en attitydunder
sökning bland 100 företag i respektive kommun, där frågor om kommunens 
service, tjänstemännens attityder och värderingar mäts via postal enkät. 
I den senaste attitydmätningen, genomförd okt-nov 2006, framkom önskan 
om bättre dialog mellan företag och kommunledning. Även kommunens 
service till företag och hantering av ärenden är områden med förbättrings
potential. 
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ÖSTERÅKERS KOMMUN 
Kommunstyrelsens kontor 
Göran Oscarsson 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 

2007-06-11 
Rev. 2007-08-23 

2(2) 

Slutsatser 

Inrätta ett Näringslivsråd med följande roll/syfte: 

« Det övergripande syftet är att verka för ett positivt företagsklimat inom 
Österåkers kommun. 

• Rådet ska arbeta för att öka intresset för Österåker som etableringsort 

® Näringslivsrådet är ett forum för dialog och en plattform för frågor 
där näringslivet och kommunen samverkar, samt gemensamt driva 

• Näringslivsrådet har en funktion att tydliggöra kommunens ambition 
och vilja med näringslivsfrågor, samt sprida information i övergripande 

• Näringslivsrådet utgör en viktig remissinstans i frågor som rör närings
livet i Österåkers kommun. 

Rådet bör sammanträda minst 4 ggr/år. Andra aktörer kallas vid behov, t.ex. 
utbildningsenheter inom gymnasieskolan. 

Rådet lämnar regelbundet rapporter till Kommunstyrelsen. 

projekt. 

frågor. 

öran 
Näringslivschef 

öran Oscarsson 
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ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL 

KOMiMUNSTYRELSEN 4/2003 2003-05-22 36(41) 

KS § 119 Dnr 2003.37 003 

Utdrag: akten, Författningssamling 

Riktlinjer för Österåkers kommunala pensionärsråd 

Ärende 

Kommunstyrelsen, § 221/2002, valde tre ledamöter till det kommunala 
pensionärsrådet. Avsikten är att rådet ska vara ett intressentsammansatt organ 
och att representanter för pensionärerna i kommunen ska ges möjlighet att ingå 
i rådet. 

Beredning 

Kommunstyrelsens kontor har i tjänsteutlåtande, daterat 2003-02-20, redogjort 
för ärendet. 

Kommunstyrelsen arbetsutskott har behandlat ärendet 2003-03-24, § 94. 

Kommunstyrelsen, 2003-04-10, § 85, återremitterade ärendet för beredning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet på nytt 2003-05-12, 
§ 129. 

Kommunstyrelsens beslut 

Riktlinjer för det kommunala pensionärsrådet fastställs enligt förslag i 
tjänsteutlåtandet daterat 2003-02-20. 

V. "P £- ' i ;.;Y - 1 ^ ; ! 

b-ev-lkAJ • 

Justen Utdragsbestyrkande 



ÖSTERÅKERS KOMMUN TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 
Kommunkansliet 

2003-02-20 

Dnr ZOii) CoS^ 

Arbetsordning/riktlinjer för Österåkers kommunala 
pensionärsråd 

Ärende 

Kommunstyrelsen valde vid sitt sammanträde 2002-12-16 tre ledamöter till 
det kommunala pensionärsrådet. Avsikten är att rådet ska vara ett intressent
sammansatt organ och att representanter för pensionärerna i kommunen ska 
ges möjlighet att ingå i rådet. 

Kommunstyrelsens kontor har upprättat ett förslag till arbetsordning/riktlinjer 
för pensionärsrådet, vilket framgår av bilaga. 

Beslutsförslag 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

Kommunstyrelsen fastställer arbetsordning/riktlinjer för det kommunala 
pensionärsrådet enligt förslag daterat 2003-02-20. 

Kommunkansliet 
Cecilia Bendtz 
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2003-02-20 

Riktlinjer för Österåkers kommunala pensionärsråd 

Det kommunala pensionärsrådet har inrättats av kommunstyrelsen och 
har en rådgivande och informerande funktion. 

Rådet fungerar också som remissinstans till nämnderna i ärenden där 
synpunkter från ett pensionärsperspektiv behöver inhämtas. 

Kommunen ansvarar för administrationen av sammanträdena. 

Uppgifter 

I rådets uppgifter ingår att 

- följa förändringen i efterfrågan av samhällets service 
- verka för att förtids- och ålderspensionärers synpunkter och erfarenheter 

beaktas i den kommunala planeringen 
vara remissorgan i frågor som berör förtids- och/eller ålderspensionärer 

Rådets ordförande bör informera rådet om planer och förändringar av de 
kommunala samhällsinsatsernas utformning och organisation som berör 
pensionärer och därmed inhämta synpunkter i ett så tidigt skede att rådets 
synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd/ 
styrelse. 

Pensionärsföreningamas representanter kan ge förslag till lämplig anpass
ning av det serviceutbud som berör pensionärers möjligheter till en god 
livskvalitet. 

Sammansättning 

Kommunstyrelsen utser de förtroendevalda representanterna i rådet. 

Pensionärsföreningar som är aktiva i kommunen erbjuds att utse vardera två 
ledamöter och en ersättare. 

Rådet har möjlighet att inbjuda fler berörda när det finns ett informations
intresse. 
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2003-02-20 

Arbetsgrupper 

Vid behov kan särskilda arbetsgrupper inrättas för olika 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 
utsändes till rådets ledamöter och för kännedom till rådets ersättare 10 dagar 
före rådets sammanträde. Ärenden som önskas tas upp på föredragnings
listan måste vara sekreteraren tillhanda 15 dagar före ordinarie sammanträde. 

Vid sammanträdena förs protokoll som justeras av ordföranden och en 
ledamot för pensionärsföreningarna. Protokollet ska inom en månad efter 
sammanträdesdagen delges ledamöter och ersättare i rådet samt 
kommunstyrelsen. 

Arvoden 

Arvode för sammanträde och reseersättning utgår i enlighet med 
kommunens ersättningsregler till de förtroendevalda representanter som 
kommunstyrelsen utsett. 
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Kommunens författningssamling 

Riktlinjer för Skärgårdsrådet ÖFS 2013:33 

Antagen av Kommunstyrelsen: 2013-10-23, KS § I 1:2 
Dnr: KS 2013/257-103 



ÖFS 2013:33 

Riktlinjer för Skärgårdsrådet 

Det kommunala skärgårdsrådet inrättades av kommunstyrelsen 2003 på initiativ av SIKO 
(Skärgården intresseföreningars kontaktorganisation). Tanken var att rådet ska ha en rådgivande 
och informerande funktion för att bl.a. medverka till att kommunens skärgård ska kunna leva upp 
till epitetet "en levande skärgård". 

Rådets definition av levande skärgård 
Boende med försörjningsmöjligheter, skolor och social service i den levande skärgårdsnaturen. 

Rådets syfte och inriktning 
- Följa förändringar i efterfrågan av samhällets service. 
- Verka för att skärgårdsbefolkningens synpunkter och erfarenhet beaktas i den kommunala 
planeringen. 
- Vara samrådsorgan i frågor för Kommunstyrelsen i frågor som berör kommunens skärgård. 
- V erka för natur- och kulturvärden i skärgården tas tillvara bl.a. genom aktiv medverkan i 
kommunens planarbete. 
- Kontinuerligt kommunicera med ungdomar i skärgården kring deras önskemål. 
- Verka för en balans vad gäller strandskyddets omfattning. Undantag ska vara möjligt för att 
främja boende samtidigt dels att strandskyddet ska värna om natur och djurliv. 

Arbetsordning för rådet 
Kommunstyrelsen utser de förtroendevalda representanterna i rådet och rådets ordförande. 
Öamas organisationer (som t ex byalag) utser sina representanter med ambitionen att samtliga ö-
områden blir representerade. 
Rådet sammanträder 4 ggr per år varav ett är planeringsmöte då en handlingsplan för 
nästkommande år tas fram. 
Ordföranden är ansvarig för dagordning och protokoll. 
Kommunen ansvarar för administrationen samt tillhandhåller en sekreterare. 
Kommunens representant i det regionala skärgårdsrådet ska vidarebefordra information till den 
lokala skärgårdsrådet samt vice versa. 

Exempel på ämnen som kan behandlas i rådet 
© Befolkningstillväxt med fokus på yngre barnfamiljer 
© Infrastruktur (trafik, vägar, buss- och båttrafik) 
• Kommunikation (bredband, mobiltäckning) 
• Arbete och inkomstmöjligheter för de permanentboende och verksamma i skärgården 
• Entreprenörers behov 
© Äldreboende/service 
© Förskolor, skolor och kompetensutveckling 
© Jordbrukets överlevnad 
© Turism 
© Dialog med tillväxt och marknadsenheten kring marknadsföring av skärgården 
© Bostäder 

HO 
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KOMMUNSTYRELSEN 5/2003 2003-09-11 31 (37) 

KS § 176 Dnr 2003.83 003 v 

Utdrag: Akten, BRÅ, kansliet 

Riktlinjer för Brottsförebyggande rådet i Österåkers kommun 

Ärende 

I Österåkers kommun inrättades, enligt Kommunstyrelsens beslut 2000-11-30, 
§ 227, ett brottsförebyggande råd från och med 2001-01-01. Kommunen tog i 
och med detta beslut det övergripande lokala ansvaret för samordningen av det 
brottsförebyggande arbetet. 

Kommunstyrelsens kontor har i samarbete med Brottsförebyggande rådet 
upprättat ett förslag till riktlinjer för det Brottsförebyggande rådet. 

Beredning 

Kommunstyrelsens kontor, Brottsförebyggande rådet, har i tjänsteutlåtande, 
daterat 2003-08-05, redogjort för ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2003-08-27, § 196. 

Kommunstyrelsens beslut 

Riktlinjer för det Brottsförebyggande rådet fastställs enligt förslaget daterat 
2003-08-05. 

Juster Utdragsbestyrkande 
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Riktlinjer för Brottsförebyggande rådet i Österåkers kommun 

Ärende 

I Österåkers kommun inrättades enligt kommunstyrelsens beslut, 2000-11-30 
§ 227 etl brottsförebyggande råd fr. o m 2001-01-01. Kommunen tog i och med 
della beslut del övergripande lokala ansvaret för samordningen av det brotts
förebyggande arbetet. 

Rådet består av tre politiska ledamöter, sju ledamöter som är representanter på 
operativ nivå från fritidsgårdsenheten, grund- och gymnasieskola, social
förvaltning, säkerhetsansvarig, polis samt en tjänsteman med samordnings
ansvar för rådet. Samtliga ledamöter är valda av kommunstyrelsen. Avsikten är 
att rådet ska vara kommunstyrelsens instrument för att initiera, samordna och 
utvärdera det brottsförebyggande arbetet. 

Kommunstyrelsens kontor har i samarbete med Brottsförebyggande rådet 
upprättat ett förslag till riktlinjer för Brottsförebyggande rådet enligt bilaga. 

Beslutsförslag 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

Kommunstyrelsen fastställer riktlinjer för det Brottsförebyggande rådet enligt 
förslag daterat 2003-08-05. 

CC<A,U*, i) b.Aoih-
Cecilia Bendtz 
Kommunkansliet 

Ellinor Lidholm 
Brottsförebyggande rådet 
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Riktlinjer för Brottsförebyggande rådet i Österåkers 
kommun 

Det Brottsförebyggande rådet har inrättats av kommunstyrelsen och 
har ett övergripande samordningsansvar för det lokala brottsförebyggande 
arbetet. 

Rådet fungerar också som remissinstans till nämnderna i ärenden där 
synpunkter från ett brottsförebyggande perspektiv behöver inhämtas. 

Uppgifter 

Rådets uppgifter är att 

Initiera, samordna och utvärdera åtgärder på lokal nivå som leder till etl 
resultat där tryggheten ökar och brottsligheten minskar inom boende, 
skola och allmänna platser. 
Vara en länk i det brottsförebyggande arbetet mellan myndigheter, 
förelag, organisationer och enskilda. 
Vara en resurs vid lokal samhällsplanering. 
Utgöra en instans som tar tillvara allmänhetens synpunkter och idéer om 
hur vi tillsammans skapar en tryggare kommun att vistas och bo i. 
Förmedla information och utbildningsinsatser, ta del av brottsföre
byggande forskningsrön samt vara en länk i det nationella arbetet. 

Sammansättning 

Rådet består av förtroendevalda ledamöter, ledamöter som representerar 
skilda verksamheter inom kommunen, lokal polismyndighet samt ansvarig 
sa mord na re. 

Samtliga representanter i rådet utses av kommunstyrelsen. 

Rådet har möjlighet att inbjuda fler berörda när det finns ett informations
intresse. 

Arbetsgrupper 

Vid behov kan särskilda arbetsgrupper inrättas för olika frågor/projekt. 
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Arbetsformer 

Rådel sammanträder enligt kalendarium som fastställs halvårsvis. 

Ordföranden ansvarar för att skriftlig kallelse jämte föredragningslista 
utsändes (ill rådets ledamöter i skälig tid före rådets sammanträde. 

Rådels samordnare för minnesanteckningarvid sammanträdena,samt 
expedierar dessa för kännedom enligt sändlista. 

Arvoden 

Arvode för sammanträde och reseersättning utgår i enlighet med 
kommunens ersättningsregler till de förtroendevalda representanter som 
kommunstyrelsen utsett. 


