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AU § I 1:12 Dnr. KS 2014/0251 

Val av ledamöter till de kommunala råden 

Arbetsutskottets beslut 

Ärendet bereds vidare. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska utse ledamöter till de kommunala råden. 

Beslutsunderlag 

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 
- Kansliet 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS §1:23 Dnr. KS 2014/0300 

° 
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, 
Näringslivs 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: 
- MiJkael 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 ^ /J~CUtdragsbestyrkande 
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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), l: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 ull 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. 
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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 friluftsrådet, Integeationsråd, 
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 

Justerandes signaturer 7 Utdragsbestyrkande 



13 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-02-04 

KS § 2:5 Dnr. KS 2015/Ö^Sl- \Öh 

Val av ledamot till Skärgårdsrådet samt Barn- och ungdomsrådet 

Kommunstyrelsens beslut 

Till ledamot i Skärgårdsrådet utses Tomas Brottman (C). 

T ill ledamot i Barn- och ungdomsrådet utses Sofia Almgren (FP) 

Reservation 
Roger Johansson (RP) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 
Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2015-01-12 utsågs ledamöter till de rådgivande organen 
i Österåkers kommun. Till Skärgårdsrådet samt Barn- och ungdomsrådet ska det utses 
ytterligare en ledamot i respektive råd. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2015-01-12, § 1:23. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar att Tomas Brottman (C) utses till ledamot i Skärgårdsrådet och att 
Sofia Almgren (FP) utses till ledamot i Barn- och ungdomsrådet. 

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

Expedieras 
- Skärgärdsrädet, sekreterare 
- Barn- och ungdomsrådet, sekreterare 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 


