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Lena Dafgdrd (SN)
Son
AKen

Svgr pA motion angaende dversyn och fdrbdttring av
belysningen pi dldreboendet Rosengirden

Arendebeskrivning

Lena Dafg6rd (SN) har 14 augusti 2010 liimnat in en motion om tiversyn och
ftirbiittring av belysningen pi dldreboendet Roseng&rden.

Motiondren fbr Sorundanet yrkar:

a) Att belysningen pi iildreboende Roseng6rden kontrolleras fd,r att ta reda p6
var belysningen behdver ftirbiittras.

b) Att de ft)rbiittringar som behdvs betrEffande belysningen pi iildreboendet
Rosengtrden skyndsamt genomfiirs.

Vidare pipekar motioniiren att syftet med att se dver belysningen och
installera den belysningen som nu beh6vs pA Roseng8rden iir att de boende
ska ffl tillrticklig belysning ftir att kunna ldsa, handarbeta etc, att personalen
ska fi en ldrbiittrad arbetsmiud samt att personalen ska slippa 6dsla onddig
tid pe att leta efter extra ljuskiillor fdr att ljuset hos en del av de boende dr ftr
daligt.

Arendet redovisas i kommunstyrelsefilrvaltningens skrivelse 201 l-03-24.

Kommunstyrelsefiirvaltningens fOrslag till beslut

Kommunstl,relsefiirvaltningen ftiresltr kommunsty.elsen fdresli
kommunfullmdktige besluta att motionen ska anses besvarad.

Kommunstyrelsens fdrslag till beslut

Kommunstyrelsen ftreslir kommunfullmdktige besluta att motionen ska
anses besvarad.
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Yrkanden

Lena Dafgird (SN) yrkar bifall rill motionen.

ltikael !.g{afsson (V) och Ola FISgg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens
fbrslag till beslut.

Ajoumering begdrs, kl 19.43-20.00

Roland Dehlin (M), Ola Hdgg (S) och Mikael Gusrafsson (V) yrkar bifall till
kommunstyrelsens fdrslag till beslut.

Propositionsordning

Bifall till motionen eller bifall till kommunstyrelsens fbrslag till beslut.

Proposition

Ordlbranden (S) stdller proposition pA bifall till motionen eller bifall till
kommunstyrelsens fdrslag och finner att kommunfulhnektige beslutat att
bifalla kommunstyrelsens fbrslag.

Kommunfullmektiges beslut

Kommunfullmdktige beslutar att motionen ska anses besvarad.

Reservation

Lem Dafgard (SN) reserverar sig mot beslutet till fbrmdn f6r sitt eget
yrkande.


