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AU § 5:13 Dnr. KS 2015/0238 

Svar på motion nr 22/2015 av Ann-Christine Furustrand (S), 
Michael Solander (MP), Andreas Lennkvist Manriquez (V) och Marie 
Wengse (SÖ) - Uppgradera kommunens årsredovisning 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse motion nr 22/2015 besvarad med hänvisning till att Österåkers kommuns 
årsredovisning tas fram utifrån de legala krav som fastställts i Kommunallagen och att 
årsredovisningen speglar den verksamhet som bedrivits under året utifrån ett ekonomiskt och 
verksamhetsmässigt perspektiv vars målgrupp i första hand är Kommunfullmäktige, som 
också är det organ som beslutar i ärenden avseende motioner och medborgarförslag. 

Sammanfattning 
Ann-Christine Furustrand (S), Michael Solander (MP), Andreas Lennkvist Manriquez (V) samt 
Marie Wengse (SÖ) har i en motion väckt i Kommunfullmäktige 2015-06-15, § 4:31, föreslagit 
att Österåkers kommun uppgraderar sin verksamhetsberättelse/årsredovisning med 
information om de motioner som lagts under året samt vilka beslut som fattats med anledning 
av dessa samt att Österåkers kommun uppgraderar sin verksamhetsberättelse/årsredovisning 
med information om de medborgarförslag som inlämnats samt vilka beslut som fattats med 
anledning av dessa. 

Beslutsunderlag 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2016-02-23. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-02-22. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att anse motion nr 
22/2015 besvarad med hänvisning till att Österåkers kommuns årsredovisning tas fram utifrån 
de legala krav som fastställts i Kommunallagen och att årsredovisningen speglar den 
verksamhet som bedrivits under året utifrån ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt 
perspektiv vars målgrupp i första hand är Kommunfullmäktige, som också är det organ som 
beslutar i ärenden avseende motioner och medborgarförslag. 

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

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande eller 
enligt Ann-Christine Furustrands (S) yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt 
Michaela Fletchers (M) yrkande. 
Forts. 
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Forts. AU § 5:13 

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 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Omröstningslista 

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) i Österåkers kommun (mandatperiod 
2015 - 2018), KSAU 2016-03-09, §5:13 

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 
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