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Rådgivande organ i Österåkers kommun för mandatperioden 2019-
2022 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska besluta om inrättande av rådgivande organ i Österåkers kommun för 
mandatperioden 2019-2022. Idag fmns det åtta olika rådgivande organ och förslaget är att under 
mandatperioden 2019-2022 fortsätta med samma antal och inriktningar. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens beslut 

1. För en mandatperiod av fyra år 2019-01-01 - 2022-12-31, ska följande rådgivande organ inrättas 
under Kommunstyrelsen: Idrotts- och friluftsråd, Integrationsråd, Miljö- och klimatråd, 
Näringslivsråd, Pensionärsråd, Skärgårdsråd, Tillgänglighetsråd och Trygg i Österåker. 

2. Kommunstyrelsen utser ordförande och ledamöterna till råden för en period av fyra år. 

3. De rådgivande organen har max sex stycken arvoderade sammanträden per år. 

4. Administrativt sakkunnig resurs hämtas från berört sakområde. 

5. Kostnaden för de rådgivande organen finansieras inom Kommunstyrelsens budgetram. 

Bakgrund 
I Österåkers kommun finns idag åtta olika rådgivande organ. Sju av dess rådgivande organ, Idrotts-
och friluftsråd, Integrationsråd, Miljö- och klimatråd, Näringslivsråd, Pensionärsråd, Skärgårdsråd, 
Tillgänglighetsråd och Trygg i Österåker finns organisatoriskt under Kommunstyrelsen. Det åttonde 
rådgivande organet, Barn- och ungdomsråd, fmns under nuvarande Skolnämnden. 
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 till allmänheten och 
intresseorganisationer i kommunen. 
Det är av vikt att administrativt sakkunnig resurs, t.ex. sekreterarskap hämtas från berört sakområde. 

Nedan redogörs för de rådgivande organens olika områden. 
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Barn- och ungdomsrådet 
Rådet för fram ungas synpunkter och intressen för att kunna påverka kommunens planering till 
fördel för unga invånare. 
Ungdomsrådet fungerar som en remissinstans till nämnderna i frågor som rör kommunens unga. 
Ungdomsrådet kan på så vis påverka kommunens planering och utveckling och ta tillvara ungas 
synpunkter och intressen 

Idrotts- och friluftsrådet 
Idrotts- och friluftsrådet ger synpunkter och förslag till nämnderna i frågor som rör idrotts- och 
friluftsaktiva personer i kommunen. Idrotts- och friluftsrådet kan på så vis påverka kommunens 
planering och utveckling och ta tillvara aktivas synpunkter och intressen. 

Integrationsrådet 
Integrationsrådet samarbetar med kommunens nämnder genom att lämna råd och synpunkter i 
frågor som behöver belysas ur ett integrationsperspektiv. Rådet fungerar som ett forum för samtal 
om hur kommunen bäst kan ta emot och stötta nyinflyttade invånare som kommer från andra 
länder. 
I r ådets uppgifter ingår att 
• följa utvecklingen i samhället utifrån ett integrationsperspektiv 
• verka för att synpunkter av betydelse för integration beaktas i den kommunala planeringen 
• vara remissorgan i frågor som rör integration. 
Då rådet har möjlighet att bjuda in externa intressenter till samråd har det inlett samarbete med 
representanter från närpolisen, socialtjänsten och samfund. 

Miljö- och klimatrådet 
Rådet ska arbeta för att miljö- och klimatfrågor tas tillvara bland annat genom aktiv medverkan i 
kommunens plan- och utvecklingsarbete. Att informera medborgarna och företag, att genom goda 
exempel visa på vad innevånare kan bidra med för att minska påverkan på miljön samt att visa på 
värdet av naturområden och parkområden. 

Näringslivs rådet 
Näringslivsrådet är en plattform där näringslivet och kommunen kan mötas och samverka kring 
frågor som rör företagande. 
I Österåkers näringslivsråd finns representanter från kommunens företagare, förtroendevalda samt 
näringslivschef. 
Näringslivsrådets övergripande syfte är att: 
• verka för ett positivt företagsklimat inom Österåkers kommun 
• arbeta för att öka intresset för Österåker som etableringsort 
• vara ett forum för dialog och en plattform för frågor där näringslivet och kommunen samverkar, 
samt gemensamt driva projekt 
• tydliggöra kommunens ambition och vilja med näringslivsfrågor, och sprida information i 
övergripande frågor 
• utgöra en viktig remissinstans i frågor som rör näringslivet i Österåkers kommun. 

Pensionärsrådet 
Pensionärsrådet fungerar som en remissinstans till nämnderna i frågor som rör kommunens 
pensionärer och äldre invånare. Pensionärsrådet kan på så vis påverka kommunens planering och 
utveckling och ta tillvara de äldres synpunkter och intressen. 
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Skäfgåfdsrådet 
Skärgårdsrådet verkar för att tillväxten av skärgårdens permanentboende och verksamma i regionen. 
Målet är att samdiga utvecklingsfrågor som berör skärgårdsdelen (till exempel infrastruktur, 
bygga/bo, skola, äldre, kommunikationer och miljö) ska behandlas i rådet före kommunala beslut. 
Strategier för att förstärka och skapa möjligheter 
Skärgårdsrådets strategier för att skapa möjligheter och påverka tillväxtmålet är att: 
• göra rådet och dess medlemmar kända av de boende i området med syfte att få information för att 
kunna verka för den övergripande verksamhetsidén 
• informera förtroendevalda och tjänstemän i kommunen för att påvisa möjligheten till kontakt med 
skärgårdskompetensen i rådet 
• Kommunstyrelsen informerar nämnderna beträffande deras skyldighet att remittera ärenden som 
berör skärgårdsområdet 
• väga antal skärgårdsboende gentemot centralboende så att hänsyn tas till att skärgården är en 
glesbygd 
• arbeta för att natur och kulturvärden i skärgården tas tillvara bland annat genom aktiv medverkan i 
kommunens planarbete (fågelskyddsområden och tiskereproduktionsområden där bland annat 
strandskyddet kan ha betydelse för naturens framtida utveckling) 
• genom information, påverkan och goda exempel visa på fördelar med att bo kvar eller bosätta sig i 
området 
• bjuda in skärgårdsungdomar till möten för att lyssna och ta tillvara på deras synpunkter och 
önskemål 
• ha minst fyra möten per år 
• från det lokala skärgårdsrådet rapportera till kommunens representant i Länsstyrelsens 
skärgårdsråd. 

T illgänglighetsrådet 
Det kommunala tillgänglighetsrådet är rådgivande och ger information i frågor som rör människor 
med olika funktionshinder. Rådet fungerar som en remissinstans till kommunens nämnder. 
Det kommunala tillgänglighetsrådet påverkar genom att lämna synpunkter på den kommunala 
verksamhetens utformning. Det gäller till exempel nya detaljplaner i Österåkers kommun, då rådet 
föreslår förändringar som förbättrar tillgängligheten för handikappade. 

Trygg i Österåker 
Österåkers kommun ska vara en trygg och bra kommun att bo och arbeta i. Österåkers trygghetsråd, 
Trygg i Österåker, arbetar för att öka tryggheten i kommunen genom att utbilda, sprida information, 
samordna och stödja verksamheter som leder till ökad trygghet och säkerhet. 
Samverkan 
Alla har ett ansvar och kan hjälpa till att skapa ett tryggare Österåker. Det gäller kommunen, 
myndigheter, kyrkan, organisationer, föreningar, företag men också dig som enskild person. 
Trygg i Österåker består av förtroendevalda, tjänstemän från kommun, polis och Armada 
fastigheter. Ordförande är kommunalrådet Michaela Fletcher. 
En trygghetssamordnare är anställd för att bedriva arbetet i kommunen. 
Målsättningar 
Trygg i Österåker arbetar bland annat med: 
• ökat samarbete med myndigheter, föräldraföreningar, företag, kyrkor, organisationer och 
föreningar 
• samverkan och koordination av förebyggande insatser i kommunen 
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• tidiga förebyggande insatser för att förhindra att barn och ungdomar hamnar i missbruk och 
kriminalitet 
• att engagera barn och ungdomar i arbetet för ett tryggare Österåker genom aktivt samarbete och 

• föreläsningar för skolelever och utökad fältverksamhet bland ungdomar 
• ökad kommunikation med kommunens invånare för att skapa delaktighet i visionerna 
• att motverka klotter och skadegörelse 
• information till föräldrar och skolpersonal om drog- och brottsförebyggande insatser 
• föräldrautbildningar 
• antilangningskampanj er. 

Förvaltningens slutsatser 
Förslaget om en mandatperiod om fyra år för de rådgivande organen rimmar med den nya politiska 
organisationen beslutad av Kommunfullmäktige 2018-11-19, § 8:5. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 
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-Staffan Erlandsson 
Stf. Kommundirektör 
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