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Näringsliv- och utvecklingsavdelningen   Till Kommunstyrelsen 
 
Datum  2023-01-11, rev. 2023-01-16 
Dnr  KS 2023/2023/0014 
 
 

 
Kommunala råd i Österåker 2.0 – arenor för konsultation och dialog 
 
Sammanfattning 
 
I budget 2023 gavs Kommunstyrelsen ett uppdrag att inför 2023 ta fram ett förslag på hur arenor 
eller mötesplatser mellan civilsamhälle och förtroendevalda (tidigare råden) kan formeras under 
mandatperioden.  
 
För att möta de frågor som är aktuella just nu föreslås att fem råd inrättas och att den politiska 
representationen i dessa råd förändras.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. inrätta fem rådgivande organen enligt nedanstående: 
a. Miljö- och klimatrådet,  
b. Pensionärsrådet, 
c. Tillgänglighetsrådet,  
d. Näringslivsrådet, 
e. Skärgårdsrådet. 

 
2. alla råd ska ha maximalt fyra möten per år 

 
3. Ingen ersättning ska utgå för ledamöters deltagande. 

I rollen som ordförande eller presidiemedlem anses rådsmöten var en del av ordinarie i 
uppdraget.  
Ingen ersättning utbetalas till de ledamöter som representerar intresse-organisationer eller 
motsvarande.  
 

4. Den nya rådsstrukturen ska utvärderas senast vid utgången av 2024. Utvärderingen ska 
återredovisas till Kommunstyrelsen. 
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Bakgrund 

I budget 2023 gavs Kommunstyrelsen i uppdrag (uppdrag 42) att inför 2023 ta fram ett förslag på 
hur arenor eller mötesplatser mellan civilsamhälle och förtroendevalda (tidigare råden) kan formeras 
under mandatperioden. Förslaget ska bygga på en utvärdering av det som har varit och utgå ifrån de 
frågor som är aktuella för Österåker just nu och framåt. 

I dagsläget finns åtta råd i Österåker. Dessa föreslås minska till fem för att spegla de behov som 
finns under den kommande mandatperioden enligt nedan: 

Miljö- och klimatrådet 

Utöver rådet finns möjlighet till bredare dialoger mellan civilsamhället, politiker och tjänstemän 
kring klimat- och miljöfrågor.  

Politiskt ansvar: Presidium MHN 

Pensionärsrådet 

Utöver rådet ska ytterligare arenor utvecklas, exempelvis löpande dialog med SPF och PRO i olika 
kommundelar. 

Politiskt ansvar: Presidium VoN. 

Tillgänglighetsrådet 

Politiskt ansvar: Presidium KS  

Näringslivsrådet 

Därtill utökning av frukostmöten och andra företagarträffar.  

Politiskt ansvar: Presidium KS samt ordförande NAN 

Skärgårdsrådet 

I tillägg sker öppna möten på Ljusterö en gång i månaden samt på Ingmarsö/Husarö fyra ggr/år för 
att möjliggöra en bredare dialog.  

Politiskt ansvar: Presidium KS 

Frågor som det tidigare Idrotts- och friluftsrådet hanterat kommer framöver ske genom att relevanta 
dialoger förs i andra forum, bland annat med Idrott- och friluftsalliansen och genom enskilda 
föreningsmöten. 

Frågor som det tidigare Integrationsrådet hanterat ersätts genom att det från och med 2023 finns en 
nämnd som har ett särskilt ansvar för frågorna, Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden. 
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Frågor som det tidigare Barn- och ungdomsrådet hanterat ersätts genom att kontaktytorna med barn 
och unga ska utvecklas och utökas för att möjliggöra att fler får kontakt med förtroendevalda och 
tjänstemän genom exempelvis: 

- Öppna möten en gång per termin 
- Besök av KSO tillsammans med fritidsfältarna på skolor och fritidsgårdar 
- Utveckla konceptet med unga kommunutvecklare  
- KFN och NAN anmodas att hitta ytterligare former för dialog med barn och unga, 

företrädesvis utifrån de kommunikationsvägar som de själva använder.   

Generellt gällande konsultation och dialog 
Syftet med råden är att de ska fungera som en arena för konsultation och dialog (se 
delaktighetstrappan nedan) mellan kommunens politiker och representanter från civilsamhället och 
näringslivet. Genom råden skapas förutsättningar för en återkommande, bred och systematisk dialog 
inom aktuella frågor som är av betydelse för kommunens utveckling. Råden utgör inte ett 
beslutsfattande organ. 

 

Varje råd ska ha en utsedd sakkunnig tjänsteman som sekreterare. Mål för respektive råd fastställs i 
det egna rådet. Ledamöter i råden som representerar civilsamhället eller motsvarande utses av den 
politiska representationen. Ledamöter ska företrädesvis representera en förening, samfällighet eller 
organisation. Ledamöterna utses för en mandatperiod.  
 

Förvaltningens slutsatser 

En ny rådsorganisation som tydligare kopplar till de frågor som är aktuella i Österåker just nu 
kommer att innebära en mer ändamålsenlig struktur.  
Ärendet har beretts med berörda förvaltningar. 

 

Staffan Erlandsson   Kristina Eineborg  
Kommundirektör   Näringsliv- och utvecklingsdirektör 
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Expedieras 
Akt 
Samhällsbyggandsförvaltningen 
Socialförvaltningen 
Kultur- och fritidsförvaltningen 

 


