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Samverkan mellan Östhammar, Norrtälje
och Österåker om destinationsråd för
Roslagen
SYFTE OCH MÅL
Syftet med destinationsrådet är att skapa långsiktiga
förutsättningar för destinationen Roslagen.
Destinationsrådet är en arena där representanter från de tre
kommunerna, företagare och civilsamhället gemensamt diskuterar
destinationsutveckling.
Målsättningen med samverkan är
-

Öka antalet besökare till Roslagen
(nationellt/internationellt)

-

Öka kännedomen om Roslagen (nationellt/internationellt)

-

Öka antalet sysselsatta inom besöksnäringen i Roslagen

Utgångspunkt i arbetet kommer att vara den gemensamma
besöksnäringsstrategin.

PARTNER
Samverkan sker mellan Östhammars kommun, Norrtälje kommun
och Österåkers kommun. Önskar ytterligare kommun bli en del av
samverkan krävs ett enhälligt beslut av samtliga kommuner.
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LEDAMÖTER
Kommunstyrelsen i respektive kommun utser ledamöterna i det
kommunöverskridanden destinationsrådet. Beslut om ledamöter
till destinationsrådet sker i samband med ny mandatperiod eller
när så är påkallat under mandatperioden.

Från varje kommun ska en (1) förtroendevald politiker
representera kommunen. Det kan vara kommunstyrelsens
ordförande eller annan person. Vid frånvaro är det möjligt att utse
ersättare.

Från den upphandlande leverantören av tjänsten
destinationsmarknadsföring ska bolagets VD och ordförande ingå i
rådet. Vid frånvaro är det möjligt att utse ersättare.

Varje kommun har därutöver möjlighet att utse tre (3) ledamöter
till destinationsrådet. Dessa personer ska utses för en period om
två år med en möjlighet till omval på två år. För att säkerställa en
kontinuitet i arbetet finns initialt en möjlighet att utse ledamöter
för en period om 4+2 år. Ledamöterna ska ha en bred förankring i
sin kommun. En avstämning ska ske mellan kommunerna för att
säkerställa att både civilsamhälle och näringsliv är
representerade.

3

En (1) tjänsteman från respektive kommun ska vara adjungerad
till destinationsrådet. Det är även möjligt att ytterligare en (1)
tjänsteman utses till sekreterare i rådet. Vid frånvaro är det
möjligt att utse ersättare.

VALBEREDNING
För att ta fram förslag på ledamöter till destinationsrådet finns en
valberedning. Valberedningen består av en (1) tjänsteman från
varje kommun. Sammankallande i valberedningen följer det
roterande ordförandeskapet.

ORDFÖRANDE
Ordförandeskapet är roterande mellan kommunerna enligt
följande ordning:
Norrtälje 2021-2022
Österåker 2023-2024
Östhammar 2025-2026
Ordförande är kommunstyrelsens ordförande eller motsvarande.

SEKRETERARE
Tjänsteman från ordförandekommunen är sekreterare i rådet. Det
är möjligt att ordförandekommunen utser, utöver adjungerad
tjänsteman till destinationsrådet, ytterligare en tjänsteman som
sekreterare.
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MÖTEN
Destinationsrådet sammanträder 4-6 gånger per år. Dagordning
och kallelse ska skickas ut senast två veckor innan mötet.

ERSÄTTNING
För ledamöter som inte är förtroendevalda eller tjänstemän i en
kommun utgår för varje möte en reseersättning i enlighet med
respektive kommuns regelverk.

För ledamöter som inte är förtroendevalda utgår ett mötesarvode
från och med 2022 i enlighet med arvodesreglementet i Norrtälje
kommun. Kostnaden för mötesarvoden ska belasta
destinationsrådets budget.

FINANSIERING
Rådets arbete finansieras av de medel som idag är reserverade i
varje kommun för Roslagssamarbetet.
Destinationsrådet ska årligen lämna en ekonomisk redovisning till
varje kommun.

BESLUTSFATTANDE
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Rådet kan besluta om att finansiera olika projekt och satsningar
inom besöksnäringsområdet via de medel som är avsatta för
Roslagssamarbetet. För att beslut ska kunna fattas om
medelstilldelning krävs att en majoritet av rådets ledamöter samt
att samtliga kommunföreträdare står bakom om beslutet.

Vid övriga beslut krävs att en majoritet av rådets ledamöter samt
att samtliga kommunföreträdare står bakom beslutet.
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