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Yttrande - Remiss, Gatubelysningspolicy för Hylte
kommun
Region Hallands lokala nämnd i Hylte tackar för möjligheten att yttra sig över
”Gatubelysningspolicy för Hylte kommun”. Lokal nämnd Hylte är sammantaget positiv till
policyn. Nämnden vill dock göra följande yttrande:
•
•

•

•

•
•

Trygghet bör läggas in som en punkt under ”Syfte med gatubelysning”. Bra
belysning är en förutsättning för känslan av trygghet i den offentliga miljön.
”Barn-, landsbygds- och trygghetsperspektiv är andra parametrar som också kan
komma att vägas in i förvaltningen av gatubelysningen.” Nämnden anser att det är
en allt för vag formulering. Barn- och trygghetsperspektiv ska vägas in i
förvaltningen av gatubelysningen. Inte minst för att följa Barnrättslagen. Barn samt
andra oskyddade trafikanters (som t.ex. personer med funktionsnedsättning) har
särskilda behov som behöver beaktas.
”Kommunens ansvar – femte punkten ”Kommunen sätter inte upp offentlig
belysning på privat mark eller längs enskilda eller privata vägar”. Nämnden ställer
sig tveksam till den typen av begränsningar. De föregående punkterna är tillräckliga.
I framtiden kan det uppstå situationer där belysning krävs för att t.ex. oskyddade
trafikanter ska kunna ta sig till skolor eller villaområden som inte helt omges av
kommunal mark.
”För beslut om avveckling av belysningsstolpar fattas sådana beslut av
Samhällsbyggnads-nämnden i kommunen.” I policyn bör det fastslås att en social
konsekvensanalys ska göras innan beslut om avveckling av belysningsstolpar. Görs
ingen social konsekvensanalys är det omöjligt att avgöra om gatubelysningen
förvaltas på ett effektivt sätt i förhållande till nyttan för invånarna. Alla tre
hållbarhetsperspektiv behöver beaktas i ett sådant beslut.
Det bör även fastslås att det ska föras dialog med berörda invånare och föreningar
inför beslut om avveckling av gatubelysning.
Det är viktigt att det finns ett enkelt sätt för invånare att felanmäla gatubelysning.
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