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Ansvar

Kommunstyrelsen

(läggs in efter beslut)

Inledning
Skärgårdsrådet i Värmdö kommun är ett rådgivande organ till kommunstyrelsen. Syftet med
rådet är att säkerställa ett kontinuerligt samarbete mellan kommunen och nyckelorganisationer
i skärgården. Arbetsordningen för rådet fastställs av kommunfullmäktige.
Uppgifter
1 § Rådet ska vara ett organ för kontinuerligt samarbete mellan kommunen och
nyckelorganisationer i skärgården.
2 § Rådet ska yttra sig i ärenden som kommunstyrelsen eller annan nämnd remitterar till
rådet.
3 § Rådet ska i möjligaste mån från kommunstyrelsen eller annan nämnd erhålla relevant
information om kommunens verksamhet i skärgården.
Sammansättning
4 § Kommunstyrelsen väljer bland sina ledamöter tre representanter till rådet varav en ska
vara rådets ordförande.
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5 § Följande organisationer väljer varsin representant och ersättare till rådet:
-

Harö Hasselö Intresseförening,
Mellanskärgårdens intresseförening,
Möjaskärgårdens företagarförening,
Möjaskärgårdens intresseförening,
Nämndö hembygdsförening,
Nämndö skärgårds Intresseförening,
Runmarö intresseförening,
Sandhamns företagarförening,
Sandhamnsområdets intresseförening,
Stavsuddaskärgårdens intresseförening,
Svartsörådet.

Närvarorätt
6 § Kommundirektören eller den kommundirektören beslutar kan utse anställd i kommunen
som får närvara vid rådets sammanträde för att lämna upplysningar eller inhämta information.
Arbetsformer
7 § Rådet sammanträder på dag och tid som rådet bestämmer.
8 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara
skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt om det är tillämpbart
uppgift om de frågor som ska behandlas.
9 § Vid sammanträde med rådet ska protokoll föras enbart om rådet beslutar om yttrande i
ärende som remitterats till rådet. I sådana fall ska protokollet justeras av ordföranden och
representant som rådet utser.
10 § Vid sammanträde när rådet inte beslutar om yttrande kan minnesanteckningar föras.
Minnesanteckningar ska inte justeras.
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