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Svar på motion 5/2015 från Ann-Christine Furustrand (S) - Inför 
regelbundna presidieträffar med Produktionsstyrelsen 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse motion nr 5/2015 besvarad med hänvisning till att möjlighet både till insyn och 
påverkan ges inom ramen för styrmodellen för beställare och utförare i Österåker samt att det 
i gällande reglemente för Kommunstyrelsen anges att Kommunstyrelsen ska ansvara för 
samordningsträffar med nämndspresidierna och berörda tjänstemän, vilket också görs. 

Sammanfattning 
Ann-Christine Furustrand (S) föreslår i en motion väckt i Kommunfullmäktige 2015-03-
16/2015-03-18, § 2:43 att regelbundna presidieträffar inrättas med samtliga 
beställarnämnder, Produktionsstyrelsen och Kommunstyrelsen för avstämning och 
utvärdering. 

Beslutsunderlag 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2016-04-04. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-03-20. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att anse motion nr 
5/2015 besvarad med hänvisning dll att möjlighet både till insyn och påverkan ges inom 
ramen för styrmodellen för beställare och utförare i Österåker samt att det i gällande 
reglemente för Kommunstyrelsen anges att Kommunstyrelsen ska ansvara för 
samordningsträffar med nämndspresidierna och berörda tjänstemän, vilket också görs. 

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 arbetstutskottet beslutar enligt 
Michaela Fletchers (M) yrkande. 

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 



Om röstnings i i sta 

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) i Österåkers kommun (mandatperiod 
2015 - 2018), KSAU 2016-04-13, § 6:10 

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 -


