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Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-07

AU § 10:8

Dnr. KS 2015/0183

Svar på motion nr 14/2015 från Mats Larsson (S) och AnnChristine Furustrand (S) - En skärgårdsnämnd för länets mest
attraktiva skärgårdskommun
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Avslå motionen med hänvisning till att gällande reglemente för Kommunstyrelsen, inrättandet
av ett särskilt skärgårdsråd inom Österåkers kommun samt Österåkers kommuns engagemang
inom Leader, väl fyller behoven och kraven för att uppnå Vision Österåker 2020 och målet att
vara länets mest attraktiva skärgårdskommun.

Reservation
Ann-Christine Furustrand (S) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Sammanfattning
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2015-05-04 § 3:24 föreslår motionärerna att
Österåkers kommun bildar en skärgårdsnämnd, att reglemente och budget tas fram till
skärgårdsnämnden från 2016-01-01 samt att det nuvarande skärgårdsrådets verksamhet
organisatoriskt läggs under skärgårdsnämnden.

Beslutsunderlag
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2015-09-29.
- Kommunstyrelsens kontors, kommunkansliet, tjänsteutlåtande daterat 2015-05-27.

Förslag till beslut
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att avslå motionen med
hänvisning till att gällande reglemente för Kommunstyrelsen, inrättandet av ett särskilt
skärgårdsråd inom Österåkers kommun samt Österåkers kommuns engagemang inom Leader,
väl fyller behoven och kraven för att uppnå Vision Österåker 2020 och målet att vara länets
mest attraktiva skärgårdskommun.
Ann-Christine Furustrand (S) yrkar bifall till motionen.

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

Forts.

justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-07

Forts. AU § 10:8

Omröstning
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchers (M) yrkande röstar
ja, den det ej vill röstar nej.
Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 3 ja-röster och 2 nej-röster.

Expedieras
- Kansliet

justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Omröstningslista
Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) i Österåkers kommun (mandatperiod
2015 - 2018), KSAU 2015-10-07, § 10:8
Parti

Ledamöter

Närvarande Ersättare

M

Michaela Fletcher, ordförande

X

FP

Mathias Lindow, 1:e vice ordf.

-

S

Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf

X

M

Johan Boström

X

S

Anas Abdullah

X

J

N

A

X
Michaela H.

X
X
X
X

Ersättare
C

Michaela Haga

X

KD

Arne Ekstrand

X

OP

Lennart Berneklint

-

S

Hans Johansson

X

MP

Michael Solander

X

3

Resultat

r

&

2

-

0Österåker
Ordförandeförslag
Kommunstyrelsens ordförande
Michaela Fletcher

Till Kommunstyrelsen

Datum 2015-09-29
Dnr
2015/0183

Svar på nr 14/2015 från Mats Larsson (S) och Ann-Christine Furustrand
(S) - En skärgårdsnämnd för länets mest attraktiva skärgårdskommun
Sammanfattning
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2015-05-04 § 3:24 föreslår motionärerna att Österåkers
kommun bildar en skärgårdsnämnd, att reglemente och budget tas fram till skärgårdsnämnden från
2016-01-01 samt att det nuvarande skärgårdsrådets verksamhet organisatoriskt läggs under
skärgårdsnämnden.
Beslutsförslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Att avslå motionen med hänvisning till att gällande reglemente för Kommunstyrelsen, inrättandet av
ett särskilt skärgårdsråd inom Österåkers kommun samt Österåkers kommuns engagemang inom
Leader, väl fyller behoven och kraven för att uppnå Vision Österåker 2020 och målet att vara länets
mest attraktiva skärgårdskommun.

Bakgrund
Tjänsteutlåtande från kommunkansliet 2015-05-27

Michaela Fletcher
Kommunstyrelsens ordförande
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ö Österåker
Tjänsteutlåtande
Kommunkansliet

Till Kommunstyrelsen

Datum 2015-05-27
Dnr
KS 2015/0183

Svar på motion nr 14/2015 av Mats Larsson (S) och Ann-Christine
Furustrand (S) - En skärgårdsnämnd för länets mest attraktiva
skärgårdskommun
Sammanfattning
I cn motion väckt i Kommunfullmäktige 2015-05-04 § 3:24 "En skärgårdsnämnd för länets mest
attraktiva skärgårdskommun", av Mats Larsson (S) och Ann-Christine Furustrand (S), föreslås att
Österåkers kommun bildar en skärgårdsnämnd, att reglemente och budget tas fram till
skärgårdsnämnden från 2016-01-01 samt att det nuvarande skärgårdsrådets verksamhet
organisatoriskt läggs under skärgårdsnämnden. Motionären anför bl. a. att om Vision Österåker
2020 ska bli verklighet krävs att politiken strukturerar, formaliserar och budgeterar fölskärgårdsfrågorna.

Beslutsförslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Avslå motion nr 14/2015 "En skärgårdsnämnd för länets mest attraktiva skärgårdskommun" med
hänvisning till att gällande reglemente för Kommunstyrelsen, inrättandet av ett särskilt skärgårdsråd
inom Österåkers kommun samt Österåkers kommuns engagemang inom Leader, väl fyller behoven
och kraven för att uppnå Vision Österåker 2020 och målet att vara länets mest attraktiva
skärgårdskommun.

Bakgrund
Av Österåkers kommuns vision för framtiden Vision 2020 följer att Österåkers kommun vara länets
mest attraktiva skärgårdskommun. Det står i kommunens vision. Kommunfullmäktige har också
tagit fram fem mål för mandatperioden. Målen är bland annat att Österåker ska vara den bästa
skolkommunen i länet, och att det ska vara hög kvalitet på omsorgen av äldre och
funktionshindrade.
Enligt visionen ska Österåkers kommun år 2020 vara en skärgårdskommun i världsklass. Länets
mest attraktiva skärgårdskommun, som flest väljer att flytta till, bo och verka i, starta företag i samt
besöka. I visionen står också att Österåker ska präglas av framtidstro, mångfald och öppenhet.
Framtidstro innebär att kommunen ska ha en fortsatt tillväxt, med utveckling av näringslivet.
Kommunen ska också ha en trygg och långsiktigt hållbar miljö, både när det gäller den fysiska och
den sociala miljön i kommunen. Mångfald innebär att människor ska vara nöjda med att leva här.
Det ska finnas valfrihet och möjligheter utifrån personers olika behov och förutsättningar.
Öppenhet innebär att det ska vara lätt att ta kontakt med förtroendevalda och tjänstemän.
Kommunen arbetar för att utveckla sin medborgardialog, och för att skapa en hög delaktighet och
insyn i verksamheten.
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0 Österåker
Tjänsteutlåtande
Det kommunala skärgårdsrådet inrättades av Österåkers Kommunstyrelse redan 2003, på initiativ av
Skärgårdens intresseföreningars kontaktorganisation (SIKO). År 2013 arbetade skärgårdsrådet fram
ett förslag till nya riktlinjer för rådets. Riktlinjerna antogs av Österåkers Kommunstyrelse 2013
(Bilaga).
Ett övergripande syfte, enligt riktlinjerna, är att skärgårdsrådet ska ha en rådgivande och
informerande funktion för att bl. a. medverka till Österåkers kommun ska kunna leva upp till
epitetet "en levande skärgård".
Vidare gäller enligt riktlinjerna att Österåkers kommunstyrelse utser de förtroendevalda
representanterna i skärgårdsrådet samt utser rådets ordförande.

Förvaltningens slutsatser
Förvaltningen anser att Kommunstyrelsen i sin egenskap av övergripande och ledande politiska
förvaltningsorgan genom gällande reglemente har ansvaret för hela Österåkers kommuns utveckling,
däribland frågor ärenden rörande skärgården och skärgårdens utveckling. Vidare omfattar
Kommunstyrelsens ledningsfunktion bl. a. den översiktliga planeringen av mark och vatten, markoch bostadspolitik, Trafikpolitik och tillfredsställandet- trafikförsörjning, vilka i hög grad och på olika
sätt är kopplade till skärgården och dess utveckling. I Kommunstyrelsens styrfunktion ingår att leda
arbetet och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela
den kommunala verksamheten, med sikte på Vision Österåker 2020, innebärande att Österåkers
kommun ska vara länets mest attraktiva skärgårdskommun.
Vid sidan av Kommunstyrelsen har Österåkers kommun dessutom inrättat ett särskilt skärgårdsråd,
vars övergripande syfte, enligt riktlinjerna, ha en funktion som rådgivande och informerande organ, i
syfte att bl. a. medverka till Österåkers kommun ska kunna leva upp till epitetet "en levande
skärgård", vilket i sin tur stärker Österåkers kommun, i strävan att uppnå Vision Österåker 2020.
Noteras kan att Österåkers kommun fram till nyligen varit deltagit och med finansierat Leader Uross
— ett samarbete mellan offentliga, privata och ideella aktörer som riktat sig mot skärgården.
Dessutom kommer Österåkers kommun att medverka i ett nytt utvecklingsprojekt - Leader
Stockholmsbygd, som även det riktar sig mot bl. a. frågor rörande skärgården.
Då ansvaret för frågor och ärenden rörande skärgården i nuläget och för överskådlig tid bedöms
tryggade samt med hänvisning till vad som anförts i föregående stycke, gör förvaltningen
bedömningen att det i nuläget saknas anledning att inrätta en särskild Skärgårdsnämnd.

Bilagor
1. Motion av Mats Larsson (S) och Ann-Christine Furustrand (S), nr 14/2015 — En skärgårdsnämnd
för länets mest attraktiva skärgårdskommun
2. Riktlinjer för Skärgårdsrådet, Österåkers kommun

Jan-Olof Friman
Kommundirektör

Peter Freme
Kanslichef
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En skärgårdsnämnd för länets mest
attraktiva skärgårdskommun
Vår skärgård är en unik del av kommunen. Vi har totalt 93 mil strandlinje och visionen att år 2020
vara länets mest attraktiva skärgårdskommun. Skall flest välja att flytta till, bo och verka i, starta
företag i och besöka vår kommun krävs det ett omtag i frågan om skärgårdens utmaningar och
utveckling.
Sedan 2010 så har Österåkers kommun ett Skärgårdsråd som skall fungera som mötesplats för
representanter för olika intressegrupper och kommunens förtroendevalda. I skrivande stund har
kommunens skärgårdsråd haft 20 protokollförda möten sedan 2010. Vi har gått igenom de 183
sidorna av protokoll som finns och sammantaget har man diskuterat skärgårdsfrågor i 51 och en halv
timma de senaste 5 åren.
Det är ett imponerande arbete men sett till ambitionen i visionen behövs det göras mer, mycket mer.
Kommunfullmäktige fattar beslut om nämndernas mål, men inga mål slås fast för de nio råden som
finns. Inte heller redovisas verksamheten i råden i kommunens bokslut.
Skall Vision Österåker 2020 bli verklighet krävs att politiken strukturerar, formaliserar och budgeterar
för skärgårdsfrågorna. Det måste till en instans som har beslutanderätt för att få fart på
skä rgårdsfrågorna.
Mot denna bakgrund yrkar vi följande:
Att:

Österåkers kommun bildar en Skärgårdsnämnd

Att:

Reglemente och budget tas fram till skärgårdsnämnden från 1/1 2016.

Att:

Skärgårdsrådets verksamhet läggs under skärgårdsnämnden

För Socialdemokraterna

A nn-xtir istin eFurustra nd

0 Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-05-06

KS § 7:4

Dnr. KS 2015/0175

fr)

Tidigare antagna styrdokument gällande Kommunstyrelsens
rådgivande organ upphävs
Kommunstyrelsens beslut
Upphäva tidigare antagna riktlinjer för Kommunstyrelsens rådgivande i enlighet med
förvaltningens tjänsteudåtande daterat 2015-04-22.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 12 januari 2015, KS § 1:23 om vilka rådgivande organ som
ska inrättas under Kommunstyrelsen i Österåkers kommun för mandatperioden 2015-2018.1
beslutet framgår även formerna för rådens verksamhet. Nämnda beslut föranleder
förvaltningen att föreslå att samtliga tidigare antagna riktlinjer för Kommunstyrelsens
rådgivande organ upphävs.

Beslutsunderlag
Kommunkansliets tjänsteudåtande daterat 2015-04-22.

Förslag till beslut
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till kommunkansliets besluts förslag innebärande att ge
upphäva tidigare antagna riktlinjer för Kommunstyrelsens rådgivande i enlighet med
förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-04-22.

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

Expedieras
- Handikapprådet
- Idrotts- och friluftsrådet
I n tegrationsråde t
Näringslivsrådet
- Pensionärsrådet
- Skärgårdsrådet
- Trygg i Österåker (tidigare Brottsförebyggande rådet)
- Kansliet

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Tjänsteutlåtande

0Österåker

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.

Bakgrund
1 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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0 Österåker
Tjänsteutlåtande
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.
2.
3.
4.
5.

Utdrag ur Kommunstyrelsens protokoll, KS § 1:23, 2015-01-12
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
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

jun Olof Friman
Kommundirektör
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