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Anmälan om utträde från Mälardalsrådet samt redovisning - uppföljning 
av vad medlemskapet i Mälardalsrådet har givit Österåkers kommun. 

Sammanfattning 
Mälardalsrådet är en ideell och politisk styrd organisation som arbetar med att främja utvecklingen 
av Stockholm-Mälardalsregionen. Österåkers kommun har varit medlem sedan i början av 1990-
talet. 
Utifrån Kommundirektörens uppdrag att följa upp vad medlemskapet i Mälardalsrådet har givit 
Österåkers kommun (enligt bilaga daterad 2016-10-12) leder fram till bedömningen att Österåkers 
kommun föreslås avsluta sitt medlemskap då flera av de frågor som rådet arbetar med behandlas av, 
för kommun mer relevanta fora. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

Godkänna Kommundirektörens redovisning - uppföljning av vad medlemskapet i Mälardalsrådet 
har givit Österåkers kommun. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Uppdra åt Kommunstyrelsen att, genom sin förvaltning, till styrelsen för Mälardalsrådet anmäla 
utträde från Mälardalsrådet. 

Bakgrund 
Mälardalsrådet är en ideell och politiskt styrd organisation som arbetar med att främja utvecklingen 
av Stockholm-Mälardalsregionen. Rådets verksamhet är koncentrerad till tre områden; infrastruktur 
och kommunikationer, kunskaps- och kompetensförsörjning samt internationell benchmarking. 

Medlemsavgiften består dels av en grundavgift, dels av en rörlig avgift baserad på antalet 
kommuninvånare. För Österåkers kommuns vidkommande rör det sig i nuläget om grundavgift 
motsvarande 50 000 kronor per år samt en rörlig tilläggsavgift motsvarande 0,85 kronor per 
kommuninvånare per år. 

Förvaltningens slutsatser 
Möjligheten till att påverka i viktiga regionsfrågor återfinns i andra instanser som Österåkers 
kommun är engagerad i. Sveriges kommuner och landsting och Kommunförbundet Stockholms län 
är exempel på fora där kommunen kan för sin talan. Även i kontakten med Länsstyrelsen och 
Stockholms läns landsting har Österåkers kommun möjlighet att framföra sina synpunkter. Nämnda 
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fora bedöms vara mer relevanta sett till kommunens möjligheter att påverka. Kommunens 
engagemang i Mälardalsrådet har på senare år varit begränsat varför förvaltningen tillstyrker förslaget 
att Österåkers kommun anmäler sitt utträde ur Mälardalsrådet. 
Enligt rådets stadgar ska anmälan om utträde ske senast den 31 december året före utträdet, varför 
beslut behöver fattas under hösten 2016. Beslutet ska fattas av Kommunfullmäktige som är den 
instans som tidigare beslutat om medlemskap samt har utsett representanter. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträdet 2016-09-14, § 9:11, att ge 
Kommundirektören i uppdrag att följa upp vad medlemskap i Mälardalsrådet givit Österåkers 
kommun. Utredningsuppdraget leder fram till en slutsats att lämna samarbetsorganet Mälardalsrådet. 

1. Promemoria - Redovisning uppföljning av vad medlemskapet i Mälardalsrådet har givit Österåkers 
Bilaga 

kommun. 

Jan-Olof Friman 
Kommundirektör 

Katarina Freme 
Stf. Kommundirektör 
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Promemoria 

ö Österåker 
Bilaga 

Kommunstyrelsens kontor Till Kommunstyrelsen 
Datum 2016-10-12 
Dnr 2016/0288 

Redovisning - Uppföljning av vad medlemskap i Mälardalsrådet har givit 
Österåkers kommun 

Bakgrund 
Mälardalsrådet består av medlemmar från 57 kommuner och 5 landsting, regioner i Stockholm-
Mälarregionen. Mälardalsrådets uppgift är att vara forum för samverkan i strategiska frågor och 
skapa förutsättningar för medlemmarna att agera samfällt. Det övergripande målet för 
Mälardalsrådet är att främja utvecklingen av Stockholm-Mälarregionen, och vara en mötesplats för 
politiken och för möten mellan näringsliv, politik och akademi i storregionala frågor. 
Fokusområdena är; 

- Infrastruktur och transporter 
- Kunskaps- och kompetensförsörjning 
- Internationella jämförelser och lärande 

Österåkers nytta av Mälardalsrådet 
Inledningsvis är uppfattningen att det inte går konkret att uttala vilken nytta Mälardalsrådets arbete 
ger varken Österåker eller regionen i stort. För Österåkers del kan den direkta nyttan bestå i att delta 
på kostnadsfria seminarier, nätverksträffar, och få utbyte med och skapa relationer med övriga 
aktörer i nämnd region. Österåkers kommun har inte uttalat på vilket sätt och vad vi förväntar oss 
av detta medlemskap. Österåkers kommun deltar i flera andra regionala och centrala sammanhang 
såsom SKL, KSL, SBA, RUFS och STONO som exempel på etablerade nätverk. 
Det är i många fall mer naturligt för kommuner att agera tillsammans i mindre konstellationer. Inom 
nordostsektorn finns exempelvis det upparbetade samarbetet inom Stockholm Nordost när det 
gäller regionala utvecklings frågor. 

Det ingår inte i vår roll som tjänstemän att ha synpunkter på den politiska organisationen i 
Mälardalsrådet. Ur ett tjänstemannaperspektiv är Mälardalsrådet lågt prioriterat. 

Katarina Freme 
Stf. Kommundirektör 
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