MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-12-14

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Bolmen kl. 08:30-11:30

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Stina
Isaksson (SD), Tommy Edenholm (KV) (1:e vice ordförande), Bo-Gunnar
Åkesson (M), Bengt-Åke Torhall (L), Lisa Mogren (V), Håkan Bengtsson (C),
Hanna Kjellin (S), Johnny Winther (SD), Victoria Strand (S) ersätter Krister
Mattsson (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Nina Larsson (S)
Kerstin Alexén (SD)
Bo Wahlén (V)
Ewa Gunnarsson (SD)
Fredrik Engberg (L)

Övriga närvarande

Emma Gröndahl (kommunchef)
Lars Tingsmark (ekonomichef)
Jenny Hagesjö (kanslichef)
Linda Backsten (kommunsekreterare)

Utses att justera

Tommy Edenholm (KV)
Anna Roos (C)
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Remissvar - Gatubelysningspolicy Hylte kommun
(2021 KS0182)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna protokollsutdraget som remissvar på
gatubelysningspolicy för Hylte kommun med tillägget att beslut om avveckling av
belysningsstolpar ska föregås av dialog med berörda invånare eller föreningar i området.
Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret har arbetat fram ett förslag till "Gatubelysningspolicy för Hylte
kommun" då det saknas ett styrdokument för hantering av kommunens gatubelysningsnät.
Samhällsbyggnadsnämnden vill ha synpunkter på förslaget till policy innan vidare politisk
behandling och har därför skickat ut förslaget 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.
Från kommunledningskontoret är det framförallt Räddningstjänsten som har åsikter om
förslaget och de har följande synpunkter.
 Att inspektion sker 2 gånger per år är relevant, dock bör man utföra den första
inspektionen i god tid på hösten innan det blir för mörkt på morgon och kväll.
 Att märka upp belysningsstolpar med nummer bör man göra för att underlätta vid
felanmälan och enkelt kunna identifiera de belysningsstolpar som är särskilt viktiga
för trygghet och säkerhet.
 Man bör årligen se över och revidera vilka platser och vilken belysning som är
avgörande för god trafiksäkerhet.
 Det bör tydligt framgå vart man kan vända sig vid en felanmälan och även finnas en
kontaktväg dygnet runt för brådskande felanmälan exempelvis nedkörd stolpe som
ligger trafikfarligt och strömförande.

Det har inte gjorts någon värdering av om ovanstående ska vara med i policyn eller i
underdokumenten.
Utöver detta behövs en översyn av texten så att benämningen "kontor" används istället för
"förvaltning".
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Kommunstyrelsen
Handlingar i ärendet
 §67 TU Remissvar gatubelysningspolicy för Hylte kommun
 Tjänsteskrivelse - remiss gatubelysningspolicy Hylte kommun
 §81 SBN Gatubelysningspolicy
 Gatubelysningspolicy
Förslag till beslut
Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar att lämna protokollsutdraget som
remissvar på gatubelysningspolicy för Hylte kommun med tillägget att beslut om avveckling
av belysningsstolpar ska föregås av dialog med berörda invånare eller föreningar i området.
Yrkande
Anna Roos (C) yrkar att punkt 5 "Kommunen sätter inte upp offentlig belysning på privat
mark eller längs enskilda eller privata vägar" tas bort.
Bo-Gunnar Åkesson (M) och Håkan Bengtsson (C) yrkar bifall till Anna Roos
tilläggsyrkande.
Ronny Löfquist (S) och Stina Isaksson (SD) yrkar avslag på Anna Roos tilläggsyrkande.
Beslutsgång
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen kan besluta enligt tillväxtutskottets förslag till
beslut. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt tillväxtutskottets förslag till
beslut.
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Anna Roos
tilläggsyrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår Anna Roos tilläggsyrkande.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Paragrafen är justerad
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