MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-12-02

Kultur- och folkhälsonämndens
arbetsutskott

Plats och tid

Lilla sammanträdesrummet/Nissan kl. 08:00-10:00

Beslutande ledamöter

Birgitta Årzen (S) (ordförande), Marie-Louice Lindström (S) (1:e vice
ordförande), Christer Johansson (M) (2:e vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande

Christer Grähs (förvaltningschef)
Erik Wikström (sekreterare)

Utses att justera

Christer Johansson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset , 2021-12-02

Protokollet omfattar

§244

Underskrifter

Sekreterare

.................................................
Erik Wikström

Ordförande

................................................
Birgitta Årzén

……………………………………….

Justerande

................................................
Christer Johansson

……………………………………….

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Kultur- och folkhälsonämndens
arbetsutskott

§244

Remiss gatubelysningspolicy
(2021 KFN0249)
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kultur- och folkhälsonämnden har tagit del av förslag till
gatubelysningspolicy och beslutar att lämna synpunkter på remissen i enlighet med denna
tjänsteskrivelse.
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 har skickat förslaget till belysningspolicy på remiss till kulturoch folkhälsonämnden. Svar ska lämnas senast den 31 december 2021.
Kultur- och folkhälsokontoret har berett ärendet och lämnar följande synpunkter:
Det är viktigt med trygga upplysta gång- och cykelbanor, hållplatser för bussar,
övergångsställen och övriga områden där allmänheten rör sig och det bör därför förtydligas i
policyn att kommen också ska ta ett ansvar för dessa. I projektet ”Delaktighet för ungas
trygghet” (DUTT) lyfte ungdomar i Hylte kommun fram problematiken med platser som
upplevs som otrygga och att belysning var en viktig del i att öka tryggheten.
Det är önskvärt att det förtydligas vilken typ av trafiksäkerhet som åsyftas för att byta ut
trasiga lampor, omfattas till exempel trasiga lampor vid övergångsställen och cykelbanor. Om
inte anser kultur- och folkhälsokontoret att det inte är tillräckligt att byta lamporna två gånger
per år i samband med inspektion.
Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Remiss gatubelysningspolicy
 §81 SBN Gatubelysningspolicy
 Gatubelysningspolicy
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