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AU § 3:5 Dnr. KS 2016/0127 

Svar på motion nr I 1/2016 från Ann-Christine Furustrand (S) -
Möta barn på flykt 

Arbetsutskottets förslag 

Kommuns ty felsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse motion nr 11/2016 besvarad med hänvisning till att boken "Möta barn på flykt" finns att 
ladda ned kostnadsfritt på UNICEFs hemsida, där det framgår att handboken har tagits fram 
som ett konkret och praktiskt verktyg för att på bästa sätt kunna tillgodose barnens rättigheter. 

Kommunstyrelsen beslutar 

Kommundirektören får i uppdrag att informera berörda förvaltningschefer. 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2016-03-14, § 2:19, föreslår motionären att 
Österåkers kommun köper in UNICEF:s handbok "Möta barn på flykt" och att inköpet ska 
finansieras genom att posten oförutsedda utgifter i Kommunstyrelsens budget tas i anspråk. 

Beslutsunderlag 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2017-01-24. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-01-10. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att anse motion nr 
11/2016 besvarad med hänvisning till att boken "Möta barn på flykt" finns att ladda ned 
kostnadsfritt på UNICEFs hemsida, där det framgår att handboken har tagits fram som ett 
konkret och praktiskt verktyg för att på bästa sätt kunna tillgodose barnens rättigheter. 

Michaela Fletcher (M) yrkar på tillägg innebärande att Kommundirektören får i uppdrag att 
informera berörda förvaltningschefer. 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar bifall till motionen. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande eller 
Ann-Christine Furustrands (S) yrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt 
Michaela Fletchers (M)yrkande 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Forts. AU § 3:5 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchers (M) yrkande röstar 
ja, den det ej vill röstar nej. 

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 3 ja-röster och 2 nej-röster. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande -
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Omröstningslista 

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) i Österåkers kommun (mandatperiod 
2015 - 2018), KSAU 2017-02-01, 3 •. <f ^ 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

L Mathias Lindow, l:e vice ordf. X X 

S Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf X X 

M Johan Boström X X 

S Anas Abdullah X X 

Ersättare 

C Michaela Haga X 

KD Arne Ekstrand X 

OP Lennart Berneklint X 

S Hans Johansson X 

MP Michael Solander X 

Resultat 3 2 -


