
15 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Kommunkansliet Till Val- och demokratinämnden 

Datum 2019-04-04 
Dnr VDN 2019/0021 

Inrättande av Barn- och ungdomsråd för mandatperioden 2019-2022 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-07, § 1:29, att inrätta ett antal rådgivande organ som ligger 
direkt under Kommunstyrelsen. När det gäller Barn- och ungdomsrådet så vill man från 
Kommunstyrelsens håll flytta tillhörigheten frän tidigare Skolnämnden till nuvarande Val- och 
demokratinämnden. 

Beslutsförslag 

Val- och demokratinämndens beslut 

1. För en mandatperiod av fyra är 2019-01 -01 - 2022-12-31, inrätta det rådgivande organet Barn- och 
ungdomsrådet under Val- och demokratinämnden 

2. De rådgivande organen har max sex stycken arvoderade sammanträden per är. 

3. Administrativt sakkunnig resurs hämtas frän berört sakområde. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-01 -07, § 1:29, att inrätta ett antal rådgivande organ som ligger 
direkt under Kommunstyrelsen. När det gäller Barn- och ungdomsrådet så vill man från 
Kommunstyrelsen flytta tillhörigheten från tidigare Skolnämnden till nuvarande Val- och 
demokratinämnden. Vid samma sammanträde beslutade Kommunstyrelsen (2019-01-07, § 1:30) att 
följande personer ska utgöra ledamöter för Barn- och ungdomsrådet; Sofia Almgren (L), ordförande, 
Jeanette Widén (M) och Anton Lindroth (S). 

Förvaltningens slutsatser 
När det gäller administrativt sakkunnig så är det ungdomslotsen från Kultur- och fritidsenheten som 
ansvarar för den frågan. 

Bilagor 
Protokollsutdrag frän Kommunstyrelsens sammanträde 2019-01-07, § 1:29. 

Peter Freme 
Kanslichef 

Fredrik Zethrasus 
Kommunsekreterare 

Expedieras 
Kommunkansliet 
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KS § 1:29 Dnr. KS 2018/0349 

Rådgivande organ i Österåkers kommun för mandatperioden 

Kommunstyrelsens beslut 

1. För en mandatperiod av fyra år 2019-01-01 - 2022-12-31, ska följande rådgivande organ 
inrättas under Kommunstyrelsen: Idrotts- och friluftsråd, Integrationsråd, Miljö- och 
klimatråd, Näringslivsråd, Pensionärsråd, Skärgårdsråd, Tillgänglighetsråd och Trygg i 
Österåker. 

2. Kommunstyrelsen utser ordförande och ledamöterna till råden för en period av fyra år. 

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

4. Administrativt sakkunnig resurs hämtas från berört sakområde. 

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

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska besluta om inrättande av rådgivande organ i Österåkers kommun för 
mandatperioden 2019-2022. I Österåkers kommun finns idag nio olika rådgivande organ, åtta 
av dess rådgivande organ, Idrotts-och friluftsråd, Integrationsråd, Miljö- och klimatråd, 
Näringslivsråd, Pensionärsråd, Skärgårdsråd, Tillgänglighetsråd och Trygg i Österåker finns 
organisatoriskt under Kommunstyrelsen. 
Det nionde rådgivande organet, Barn- och ungdomsråd, finns idag under nuvarande 
Skolnämnden. Förslaget är att Barn- och ungdomsrådet under mandatperioden 2019-2022 
placeras under Val- och demokratinämnden. 
Förslaget är att under mandatperioden 2019-2022 fortsätta med samma antal och inriktningar. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteutiåtande daterat 2018-11-27. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande 
1. Fö r en mandatperiod av fyra år 2019-01-01 - 2022-12-31, ska följande rådgivande organ 
inrättas under Kommunstyrelsen: Idrotts- och friluftsråd, Integrationsråd, Miljö- och 
klimatråd, Näringslivsråd, Pensionärsråd, Skärgårdsråd, Tillgänglighetsråd och Trygg i 
Österåker. 
2. Kommunstyrelsen utser ordförande och ledamöterna till råden för en period av fyra år. 
3. De rådgivande organen har max sex stycken arvoderade sammanträden per år. 
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Forts. KS § 1:29 

4. Administrativt sakkunnig resuts hämtas från berört sakområde. 
5. Kostnaden för de rådgivande organen finansieras inom Kommunstyrelsens budgetram. 

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

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer 

kö-
::7 Utdragsbestyrkande 


