MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-12-14

Barn- och ungdomsnämnden

Plats och tid

Bolmen, kommunhuset kl. 13:00-16:35

Beslutande ledamöter

Maria Hedin (S) (ordförande), Per-Yngve Bengtsson (S) (1:e vice ordförande),
Malin Svan (C) (2:e vice ordförande), Linda Svensson (L), Kennerth Svensson
(V), Lennart Ohlsson (C), Mikael Ingvarsson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Ann-Christin Wendpaap (S)
Marie Blomqvist (C)

Övriga närvarande

Ulf Nilsson (barn- och ungdomschef)
Gunilla Abrahamsson (skolexpert)
Susanne Ohlsson (sekreterare)

Utses att justera

Lennart Ohlsson (C)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§108

Sekreterare

.................................................
Susanne Ohlsson

Ordförande

................................................
Maria Hedin (S) § 101-112, 114

……………………………………….
Per-Yngve Bengtsson (S) § 113

Justerande

................................................
Lennart Ohlsson (C)

……………………………………….

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Barn- och ungdomsnämnden
2021-12-14

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Datum för anslags
nedtagande

Kommunhuset
.................................................

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1 (3)

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-12-14

sid 2

Barn- och ungdomsnämnden

§108

Remiss Gatubelysningspolicy
(2021 BUN0196)
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden lämnar vidare följande synpunkter gällande förslag till
gatubelysningspolicy för Hylte kommun till samhällsbyggnadsnämnden:
 Barn- och ungdomskontoret vill påtala att så länge man tänker på att säkerställa trygga
upplysta gång- och cykelbanor, hållplatser för bussar och övriga områden där barn och
ungdomar rör sig så har man inga övriga synpunkter på förslag till
gatubelysningspolicy för Hylte kommun.
 Barn- och ungdomsnämnden ställer sig tveksam till att kommunen inte sätter upp
offentlig belysning på privat mark eller längs enskilda eller privata vägar, då detta kan
påverka säker skolväg.
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 skickade därför ut den på remiss till de kommunala nämnderna, råden,
bostadsstiftelsen samt andra berörda myndigheter. Svar ska lämnas till
samhällsbyggnadsnämnden senast den 30 december 2021.
Barn- och ungdomskontoret vill påtala att så länge man tänker på att säkerställa trygga
upplysta gång- och cykelbanor, hållplatser för bussar och övriga områden där barn och
ungdomar rör sig så har man inga övriga synpunkter på förslag till gatubelysningspolicy för
Hylte Kommun.
Handlingar i ärendet
 §80 BUN AU Remiss Gatubelysningspolicy
 Tjänsteskrivelse Gatubelysningspolicy
 §81 SBN Gatubelysningspolicy
 Förslag Gatubelysningspolicy

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-12-14

sid 3

Barn- och ungdomsnämnden
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden lämnar vidare synpunkt gällande förslag till
gatubelysningspolicy för Hylte kommun till samhällsbyggnadsnämnden.

Yrkande
Malin Svan (C) yrkar om följande tillägg i yttrandet: Barn- och ungdomsnämnden ställer sig
tveksam till att kommunen inte sätter upp offentlig belysning på privat mark eller längs
enskilda eller privata vägar, då detta kan påverka säker skolväg.
Beslutsgång
Ordförande frågar om barn- och ungdomsnämnden bifaller eller avslår Malin Svans yrkande.
Ordförande finner att nämnden bifaller yrkandet.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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