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Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta
”Gatubelysningspolicy för Hylte kommun” med justeringen att punkten Kommunen sätter inte
upp offentlig belysning på privat mark eller längs enskilda eller privata vägar (sidan 3) stryks
från den föreslagna Gatubelysningspolicyn, samt upphäva ”Bidragsregler för vägbelysning
utanför tätort” beslutade år 2000.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret har arbetat fram ett förslag till Gatubelysningspolicy för Hylte
kommun. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 19 oktober 2021, § 81, samt den 23
november 2021, § 94, att skicka policyn på remiss till de kommunala nämnderna, råden,
bostadsstiftelsen, andra berörda myndigheter, samhällsföreningarna och
hembygdsföreningarna i kommunen. Remissvaren skulle vara samhällsbyggnadskontoret
tillhanda senast den 31 januari 2022.
Under remisstiden har det inkommit remissvar från kommunstyrelsen, barn- och
ungdomsnämnden, kultur- och folkhälsonämnden, omsorgsnämnden, Trafikverket, Region
Halland (Lokal nämnd), Kommunala pensionärsrådet, Hylte hembygdsförening samt
Folkhälsorådet och BRÅ.
Efter genomgång av inkomna remissvar föreslår samhällsbyggnadskontoret mindre
korrigeringar i policyn vilka är markerade med rött resp överstruken text i förslag till policy.

Handlingar i ärendet










Tjänsteskrivelse - Remissvar Gatubelysningspolicy
Ärendebeskrivning - Remissvar gatubelysningspolicy
Styrdokument - Gatubelysningspolicy
Yttrande Hylte hembygdsförening - ny gatubelysningspolicy Hylte kommun
Borttagen på grund av personuppgifter.
Remissvar Gatubelysningspolicy FHR och BRÅ
Remiss Gatubelysningspolicy - Yttrande från BUN §108
Yttrande från kommunstyrelsen §249 -Gatubelysningspolicy Hylte kommun
Yttrande från KPR gällande ny gatupolicy §17 KPR

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1 (2)

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2022-03-09

Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott






Remissvar BRÅ och Folkhälsorådet Gatubelysningspolicy
Yttrande Region Halland - Remiss, Gatubelysningspolicy för Hylte kommun
Yttrande från KFN §128 - Remiss gatubelysningspolicy
Yttrande över från omsorgsnämnden över ny gatubelysningspolicy i Hylte kommun,
§91

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta
”Gatubelysningspolicy för Hylte kommun” samt upphäva ”Bidragsregler för vägbelysning
utanför tätort” beslutade år 2000.
Yrkande
Martina Philip Carlsson (C) yrkar att punkten Kommunen sätter inte upp offentlig belysning
på privat mark eller längs enskilda eller privata vägar (sidan 3) stryks från den föreslagna
Gatubelysningspolicyn.
Bengt-Åke Torhall yrkar bifall till Martina Philip Carlssons yrkande.
Beslutsgång
Ordförande ställer samhällsbyggnadskontorets förslag mot Martina Philip Carlssons yrkande
och finner att samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar enligt Martina Philip
Carlssons yrkande.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad
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