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Mötesdatum
2021-10-19

Samhällsbyggnadsnämnden

Plats och tid

Bolmen, Kommunhuset kl. 08:00-11:30

Beslutande ledamöter

Malin Thydén-Kärrman (S) (ordförande), Bengt-Åke Torhall (L) (1:e vice
ordförande), Johnny Winther (SD), Roger Andersson (S), Christer Johansson (M)
ersätter Carl Larsson (M), Anna Hagström (C) ersätter Martina Philip Carlsson
(C) (2:e vice ordförande), Karl-Gustav Lindbäck (KV) ersätter Lirim Mazreku
(KV)

Ej tjänstgörande ersättare

Kjell Larsson (S)
Ray Alexen (KV)

Övriga närvarande

Siv Modée (Bygg- och miljöchef)
Kristina Paulsson (samhällsbyggnadschef)
Carolina Storberg (VA- och renhållningschef)
Isabel Said (ekonom)
Philip Norrman (nämndsekreterare )
Linda Backsten (kommunsekreterare)
Charlotte Karlsson (Kostchef)

Utses att justera

Christer Johansson
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Gatubelysningspolicy
(2020 SBN0244)
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att skicka ”Gatubelysningspolicy för Hylte kommun” på
remiss till kultur- och folkhälsonämnden, omsorgsnämnden, barn- och ungdomsnämnden,
kommunstyrelsen, Bostadsstiftelsen Hyltebostäder, Hyltenämnden, folkhälsorådet,
brottsförebyggande rådet, kommunala pensionärsrådet, kommunala tillgänglighetsrådet,
Polisen och Trafikverket. Svar ska vara samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast den 31
december 2021.
Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret har arbetat fram ett förslag till ”Gatubelysningspolicy för Hylte
kommun” då det saknas ett styrdokument för hantering av kommunens gatubelysningsnät.
Samhällsbyggnadskontorets gata- och parkenhet har ansvar för drift/underhåll och
investeringar på gatubelysningsnätet. Belysningsnätet har inventerats för att få en tydlig bild
av vilka åtgärder och behov som behöver åtgärdas samt kostnaderna för detta. Det behövs
dock en förankrad belysningspolicy för att kunna arbeta aktivt och effektivt med frågorna.
Samhällsbyggnadsnämnden vill ha synpunkter på förslaget till policy innan vidare politisk
behandling och skickar därför ut denna på remiss till de kommunala nämnderna, råden,
bostadsstiftelsen samt andra berörda myndigheter.
Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Gatubelysningspolicy
 Gatubelysningspolicy
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att skicka ”Gatubelysningspolicy för Hylte kommun” på
remiss till kultur- och folkhälsonämnden, omsorgsnämnden, barn- och ungdomsnämnden,
kommunstyrelsen, Bostadsstiftelsen Hyltebostäder, Hyltenämnden, folkhälsorådet,
brottsförebyggande rådet, kommunala pensionärsrådet, kommunala tillgänglighetsrådet,
Polisen och Trafikverket. Svar ska vara samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast den 31
december 2021.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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