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Kommunstyrelsens förvaltning 

Datum 2022-12-06 
Dnr KS 2022/0163 

Till Kommunstyrelsen 
 

 
Svar på motion nr 24/2022 från Ann-Christine Furustrand (S) – 
Utvärdera de rådgivande organen 
 
 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2022-06-20, § 4:22 anser motionären att de rådgivande 
organen (råd) ska utvärderas, att Skärgårdsrådet läggs ner och ersätts med ett utskott till 
Kommunstyrelsen, att klimatfrågors lyfts och blir ett Klimatutskott under Kommunstyrelsen samt 
att frågan om ersättning utreds och enhetlig arvoderings sker i råden. 
 
 
Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 
1. Avslå motionen gällande de delar om införande av ett Skärgårdsutskott samt Klimatutskott under 
Kommunstyrelsen med hänvisning till att Kommunfullmäktige i beslut 2022-11-21 § 7:5 inrättat två 
utskott under Kommunstyrelsen samt med hänvisning till kommunens pågående arbete med miljö 
och klimat. 
 
2. Anse motionen besvarad gällande de delar om utvärdering av råden samt ersättning med 
hänvisning till att Kommunfullmäktige i beslut 2022-11-21 § 7:5 gav Kommunstyrelsen i uppdrag 
att, bland annat utifrån en utvärdering av arbetet med råden, inför 2023 ta fram ett förslag på 
utformning av arenor eller mötesplatser mellan civilsamhälle och förtroendevalda.  
 
 
Bakgrund 
De rådgivande organen i Österåkers Kommun har fungerat som mötesplatser mellan allmänhet samt 
intressegrupper i kommunen och kommunens förtroendevalda. Under mandatperioden 2018-2022 
bestod dessa av Barn- och ungdomsrådet, Idrotts- och friluftsrådet, Kommunala tillgänglighetsrådet, 
Integrationsrådet, Miljö- och klimatrådet, Näringslivsrådet, Pensionärsrådet samt Skärgårdsrådet. 
Motionären menar att hur dessa råd fungerar varierar och föreslår att de rådgivande organen 
utvärderas, att Skärgårdsrådet läggs ner och ersätts med ett utskott till Kommunstyrelsen, att 
klimatfrågors lyfts och blir ett Klimatutskott under Kommunstyrelsen samt att frågan om ersättning 
utreds och enhetlig arvoderings sker i råden. 
 
 
Förvaltningens slutsatser 
Inför kommande mandatperiod har Kommunfullmäktige i Österåker Kommun beslutat att anta ny 
politisk organisation för Österåkers kommun för mandatperioden 2023 – 2026, KF 2022-11-21, § 
7:5. I enlighet med Kommunallagens (KL) 3 kap 5 § inrättade fullmäktige, inom ramen för detta 
beslut, följande utskott under Kommunstyrelsen: Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) samt 
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Tekniskt utskott (TU). I Kommunstyrelsens reglemente framgår det att Tekniska utskottet har till 
uppgift att, om inte särskilda skäl föreligger, bereda ärenden som ska behandlas av 
Kommunstyrelsen inom områdena teknik, tillgänglighet och skärgård. Vidare är arbetet med miljö 
och klimat något som ska genomsyra hela kommunens verksamhet. Kommunens miljö- och 
klimatprogram 2030 innehåller mål för både miljö och klimat samt konkreta och mätbara 
indikatorer. Programmet är styrande för samtliga av kommunens nämnder och bolag där 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för miljö- och klimat - programmets 
genomförande. Av ovan nämnda drar förvaltningen slutsatsen att det i nuläget inte föreligger behov 
av ytterligare utskott under Kommunstyrelsen enligt motionärens förslag och föreslår avslag på 
motionen i dessa delar.  
 
I samma beslut gav Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen i uppdrag att inför 2023 ta fram ett 
förslag på hur arenor eller mötesplatser mellan civilsamhälle och förtroendevalda (tidigare råden) kan 
formeras under mandatperioden KF 2022-11-21, § 7:5. Förslaget ska bygga på en utvärdering av det 
som har varit och utgå från de frågor som är aktuella för Österåker just nu och framåt. Med 
anledning av detta uppdrag föreslår förvaltningen att motionen i dessa delar kan anses vara 
besvarade.   
 

Bilagor 
Motion nr 24/2022 
 

 

 

Staffan Erlandsson  Peter Freme 
Kommundirektör  Kanslichef 
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