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Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse – remissvar gatubelysningspolicy för
Hylte kommun
Förslag till beslut
Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att lämna protokollsutdraget som remissvar på
gatubelysningspolicy för Hylte kommun.

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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Ekonomisk konsekvens av beslutet
Bedömning av ekonomisk påverkan av synpunkterna i remissvaret görs inte i detta skedet, utan får
göras för det slutliga förslaget i sin helhet.

Handlingar i ärendet
Gatubelysningspolicy – remissförslag
§81 SBN Gatubelysningspolicy
Tjänsteskrivelse – remissvar gatubelysningspolicy

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden

Emma Gröndahl
Kommunchef

Tove Olsson
Utveckling- och hållbarhetschef
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