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Kommunstyrelsen 2011-10-12 § 215
Svar på motion om belysningsprogram
Kommunstyrelsens förslag

1. Motionen avslås.
2. Förvaltningen får i uppdrag att utarbeta ett belysningsprogram för
centrala Gustavsberg.
3. Kommunfullmäktiges uppdrag i beslutet om 2011 års budget om att
upprätta belysningsprogram för Gustavsberg, Hemmesta och Brunn
rivs upp.
Ärendebeskrivning

Annika Andersson (S) och Jan-Olof Landqvist (S) har i en motion föreslagit
att kommunen ska utarbeta ett belysningsprogram.
Förvaltningen har föreslagit att motionen avslås.
Handlingar i ärendet

Svar på motion om belysningsprogram, KLK 2011-09-10
Motion 2009-11-09
Yrkanden

Anders Bergman yrkar:
1. Motionen avslås.
2. Förvaltningen får i uppdrag att utarbeta ett belysningsprogram för
centrala Gustavsberg.
3. Kommunfullmäktiges uppdrag i beslutet om 2011 års budget om att
upprätta belysningsprogram för Gustavsberg, Hemmesta och Brunn
rivs upp.
Annika Andersson Ribbing (S) yrkar bifall till motionen samt avslag på
Bergmans p.3.
Propositioner

Ordföranden ställer proposition om motionen avslås eller bifalles och finner
att den avslås.
Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:
”Den som avslår motionen röstar ja, den som bifaller motionen röstar nej.”
justering
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Följande röstar ja:
Peter Frej (M), Marie Bladholm (M), Anders Bergman (FP), Monica Pettersson (M), Max Ljungberg (MP), Filip Joelsson (MP), Lars-Erik Alversjö
(M).
Följande röstar nej:
Lars Bryntesson (S), Annika Andersson Ribbing (S), Andrine Winther (S),
Charlie Hansson (S).
Kommunstyrelsen beslutar med sju ja-röster mot fyra nej-röster att avslå
motionen.
Ordföranden ställer proposition om Bergmans yrkande p. 2 bifalles eller
avslås och finner att det bifalles.
Ordföranden ställer proposition om Bergmans yrkande p. 3 bifalles eller
avslås och finner att det bifalles.
Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:
”Den som bifaller yrkandet röstar ja, den som avslår yrkandet röstar nej.”
Följande röstar ja:
Peter Frej (M), Marie Bladholm (M), Anders Bergman (FP), Monica Pettersson (M), Max Ljungberg (MP), Filip Joelsson (MP), Lars-Erik Alversjö
(M).
Följande röstar nej:
Lars Bryntesson (S), Annika Andersson Ribbing (S), Andrine Winther (S),
Charlie Hansson (S).
Kommunstyrelsen beslutar med sju ja-röster mot fyra nej-röster att bifalla
yrkandet.
Reservationer och protokollsanteckningar

S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
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