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Motion

Utvärdera de rådgivande organen
Utveckla där så är möjligt och avveckla där de rådgivande organen ingenting
ger!

Österåkers kommun har ett antal råd, dessa är : Skärgårdsrådet, Pensionärsrådet,
Näringslivsrådet, Barn- och ungdomsrådet, Idrotts-och friluftsrådet, Integrationsrådet, Miljö-
och klimatrådet.

HUr dessa råd fungerar verkar vara väldigt varierande. En del råd har stöttning av tjänstemän
andra inte. En del råd har kontinuerliga möten, andra mycket få om ens några. En. del råd,
verkar det råda olika synpunkter på vad funktionen är. Medans andra fungerar väl som den
rådgivande funktion de har.

I en del råd finns omfattande och återkommande begäran och diskussion vad gä||er frågan
om ersättning för sammanträden från de organisationer som deltar. I några råd talas det om
att ge ersättning fast i annan form, eftersom inga ersättningar utgår, som ett sätt att runda
detta.

Det är hög tid att nu utreda de rådgivande organen. Vad skall de vara till måste vara tydligt
för alla. Sedan måste det råda enhetlighet i ersättning ti|l organisationer som deltar.
Antingen ska ersättning utgå, och då skall det ske på ett likartat sätt i alla de rådgivande
organen. Eller så skall det fortsätta vara som idag, dvs ingen ersättning utgår , och då skall
även det vara lika för alla rådgivande organ, och inte kunna kringgås.

En del Rådgivande organ kan ju vara mer viktiga än andra och då skulle dessa snarare lyftas
och göras till utskott till kommunstyrelsen, dessa skulle unna vara Skärgårdsfrågorna i ett
Skärgårdsutskott, och k|imatfråg0rna i ett klimatutskott.

Föreslår därför:

Att Råden utvärderas, i motionens anda
Att Skärgårdsrådet läggs ner för att istället bli ett utskott till kommunstyrelsen
Att Klimatfrågorna lyfts och blir till ett Klimatutskott under kommunstyrelsen
Att Frågan om ersättning utreds och enhetlig arvodering sker i råden
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