MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-12-16

Omsorgsnämnden

Plats och tid

Hörsalen kl. 13:15-14:00

Beslutande ledamöter

Gunnel Johansson (S) (ordförande), Maria Johansson Arnström (S) (1:e vice
ordförande), Rolf Kenneryd (C) (2:e vice ordförande), Agneta Johansson (L),
Niclas Erlandsson (C), Svetlana Svensson (V), Ewa Gunnarsson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande

Jörgen Lövgren (omsorgschef)
Lena Borg (enhetschef)
Susanne Ohlsson (sekreterare)
Anders Moberg (controller)
Elin Svensson (kvalitetsutvecklare)

Utses att justera

Rolf Kenneryd (C)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Remiss Gatubelysningspolicy
(2021 ON0085)
Beslut
Omsorgsnämnden har tagit del av samhällsbyggnadsnämndens föreslagna
Gatubelysningspolicy och beslutar att lämna synpunkter på remissen i enlighet med
tjänsteskrivelsen.
Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till ”Gatubelysningspolicy för Hylte
kommun” eftersom det saknas ett styrdokument för att hantering av kommunens
gatubelysningsnät. En förankrande belysningspolicy behövs för att kunna arbeta aktivt och
effektivt med frågor gällande drift/underhåll, åtgärder, behov och investeringar i förhållande
till kommunens gatubelysningsnät.
Innan förslaget skickas till kommunfullmäktige har samhällsbyggnadsnämnden skickat
ärendet på remiss till kommunens nämnder, rådgivande organ, Hyltebostäder samt andra
berörda myndigheter. Svar på remissen ska vara inlämnat till samhällsbyggnadskontoret
senast den 31 december 2021.
Omsorgskontoret anser att det i samhällsbyggnadsnämndens föreslagna Gatubelysningspolicy
bör tas en större hänseende till gatubelysningens viktiga funktion för tryggheten och
framkomligheten för äldre och personer med funktionsvariationer.
I Vägbelysningshandboken (2019) av Trafikverket står det att vägar och övergångställen med
ojämnt vägunderlag och kanter är viktiga att belysa för att förhindra fallolyckor för äldre
personer med nedsatt mörkerseende (2019:8,56). Fallolyckor är den vanligaste orsaken till att
äldre människor skadar sig (Folkhälsomyndigheten 2021). Nedsatt synförmåga är en orsak till
att fallrisken ökar med stigande ålder (ibid). Enligt rapporten Skador bland äldre från MSB är
snubbling och snavning tillsammans med halka de vanligaste orsakerna bakom fallolyckor i
trafiken (2014:9). Omsorgskontoret önskar därmed att vägunderlaget ska tas i beaktning när
kommunens gatubelysningspolicy utformas.
Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Remiss från Samhällsbyggnadsnämnden Gatubelysningspolicy
 §81 SBN Gatubelysningspolicy
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Gatubelysningspolicy
Tjänsteskrivelse - Gatubelysningspolicy

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Omsorgsnämnden har tagit del av samhällsbyggnadsnämndens föreslagna
Gatubelysningspolicy och beslutar att lämna synpunkter på remissen i enlighet med
tjänsteskrivelsen.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Paragrafen är justerad
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