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AU § 6:9 Dnr. KS 2015/0047 

Svar på motion nr 3/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Vid 
upphandling ska samhällsnytta och medborgarnytta påvisas 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motion nr 3/2014 anses besvarad med hänvisning till den av Kommunfullmäktige antagna 
"Policy för upphandling i Österåkers kommun", 2014-12-15 (KF § 9:6), där det framgår att vid 
anskaffning av varor, tjänster och entreprenader inom Österåkers kommun ska verksamhetens 
behov vara styrande för kommunens inköp och upphandlingar, vilka ska genomföras på så 
sätt att varor, tjänster och entreprenader anskaffas enligt efterfrågad kvalitet och till en 
kostnad som långsiktigt är mest ekonomiskt fördelaktigt för kommunen. 

Sammanfattning 
Ann-Christine Furustrand (S) har i en motion väckt i Kommunfullmäktige 2014-02-03 § 1:13, 
föreslagit att inför beslut om upphandling skall samhällsnytta och/ eller medborgarnytta 
påvisas. Om samhällsnytta och/eller medborgarnytta ej kan påvisas så skall ingen upphandling 
utföras. 

Beslutsunderlag 
- Michaela Fletchers (NI) ordförandeförslag daterat 2016-03-31. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutiåtande daterat 2016-02-09. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (NI) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att motion nr 3/2014 
anses besvarad med hänvisning till den av Kommunfullmäktige antagna "Policy för 
upphandling i Österåkers kommun", 2014-12-15 (KF § 9:6), där det framgår att vid 
anskaffning av varor, tjänster och entreprenader inom Österåkers kommun ska verksamhetens 
behov vara styrande för kommunens inköp och upphandlingar, vilka ska genomföras på så 
sätt att varor, tjänster och entreprenader anskaffas enligt efterfrågad kvalitet och till en 
kostnad som långsiktigt är mest ekonomiskt fördelaktigt för kommunen. 

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

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

Forts. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Forts. AU § 6:9 

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 2016-04-13, § 6:9 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

L Mathias Lindow, l:e vice ordf. - Michaela H.§ 6:9 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 

ICD Arne Ekstrand X 

OP Lennart Berneklint X 

s Hans Johansson X 

MP Michael Solander X 

Resultat 3 2 -


