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

Arbetsutskottets beslut 

Ärendet bereds vidare. 

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. 

Beslutsunderlag 
Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2014-11-06. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar att ärendet bereds vidare. 

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

Expedieras 
- Akten 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Tjänsteutlåtande 
ö 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 klimaträdet. 
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Tjänsteutlåtande 
O 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. 

Integrations råd 
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. 

Näringslivsråd 
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 
näringslivsc he f. 
Rådet ska också fungera dels som en remissinstans för nämnder inom kommunen och dels som 
kontaktyta mot andra intresseorganisadoner 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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0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

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 informadon, 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 de 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 de rådgivande organen ska väljas på ett år 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 ärenc Återremitterades. 

fan-Olof Friman 
Kommundirektör 

-Peter Fram c 
Kanslichef 
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