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0 Österåker 

AU §9:3 Dnr. KS 2015/0394 

Svar på motion nr 32/2015 från Ann-Christine Furustrand (S) och 
Andreas Lennkvist (V) - Om vita jobb-modellen 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse motion nr 32/2015 besvarad med hänvisning till att Österåkers kommun avvaktar den 
nya Lagen om offentlig upphandling (LOU), där den nya lagen avser bland annat ändringar 
kring krav på miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid offentlig upphandling och förväntas 
implementeras under början av 2017. 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2015-12-14, § 9:38 från Ann-Christine Furustrand (S) 
och Andreas Lennkvist (V), förslår motionärerna att kommunfullmäktige beslutar att införliva 
upphandlingsmodellen: Vita-jobb modellen i samband med tjänsteupphandlingar. 

Beslutsunderlag 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2016-09-06 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-08-16. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att anse motion nr 
32/2015 besvarad med hänvisning till att Österåkers kommun avvaktar den nya Lagen om 
offentlig upphandling (LOU), där den nya lagen avser bland annat ändringar kring krav på 
miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid offentlig upphandling och förväntas 
implementeras under början av 2017. 

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. 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är 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 



ö Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) i Österåkers kommun (mandatperiod 
2015 - 2018), KSAU 2016-09-14, § 9:3 

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 -

MP Michael Solander X 

Resultat 3 2 -

ÄCF 


