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Dnr KS 2020/150

§ 92

Motion från Linus Björkman (M) och
Pembegül Celepli (V) om att förbättra
gatubelysningen i Haninge

Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Linus Björkman (M) och Pembegül Celepli (V) föreslår i
rubricerad motion att kommunfullmäktige beslutar att
1. uppdra till stadsbyggnadsnämnden att vidta åtgärder för att
förbättra och förstärka den redan befintliga gatubelysningen.
2. uppdra till stadsbyggnadsnämnden att ta fram förslag till utökad
belysning i det offentliga rummet och säkra stråk.
3. uppdra till stadsbyggnadsnämnden att särskilt kartlägga de
områden med högst upplevd otrygghet och återkomma med förslag
om hur belysning och annat i utemiljön kan förbättras och verka
brottsförebyggande i dessa områden.
4. uppdra till stadsbyggnadsnämnden att anta mål för tidsåtgången
att åtgärda trasig belysning.
5. stadsbyggnadsnämnden tar fram rutiner som säkerställer att även
andra huvudmän uppmärksammas på ett gemensamt ansvar för att
öka tryggheten i det offentliga rummet.
Motionen har remitterats till stadsbyggnadsnämnden som i sitt
yttrande skriver att intentionerna i motionen omfattas av uppdrag
till stadsbyggnadsnämnden i Mål och budget 2020, 3.2.
För att ett uppdrag om att utöka belysningen ytterligare utöver vad
som uppdras i Mål och budget 2020 anger nämnden att det krävs en
utökad eller omprioriterad budget.
När det gäller hur tryggheten i det offentliga rummet kan förbättras
med hjälp av belysning redogör nämnden för det övergripande
arbete som hålls samman av kommunens trygghetssamordnare.
Med utgångspunkt i de erfarenheter och kunskaper som
framkommer under trygghetsvandringar genomförs
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trygghetsskapande belysningsåtgärder. Nämnden menar att
trygghetsvandringar i dialog är den mest effektiva
kartläggningsmetoden och att det som efterfrågas i motionens
tredje attsats redan görs.
Privata fastighetsägare och andra huvudmän deltar i ovan nämnda
trygghetsvandringar, vilket nämnden anser vara ett framgångsrikt
arbetssätt. Utöver det redogör nämnden att det inte är helt
oproblematiskt att ställa krav på andra huvudmän.
Kommunen har ett belysningsavtal med en entreprenör för hur
snabbt trasig belysning ska åtgärdas. Felets karaktär avgör hur
snabbt det ska vara åtgärdat. Om åtgärdstiderna inte hålls utgår vite
enligt avtal. Insatstiderna ligger i linje med branschpraxis och
nämnden ser inte behov av att ta fram ytterligare mål för
tidsåtgången att åtgärda trasig belysning utan fokus för att korta
insatstiderna bör ligga på avtalsuppföljning.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av nämndens yttrande
och konstaterar att frågorna redan är prioriterade genom uppdrag i
Mål och budget. Någon omprioritering av budgeten för att
påskynda arbetet bedöms inte aktuell.
Mot bakgrund av att stadsbyggnadsnämndens yttrande föreslår
kommunstyrelseförvaltningen att motionen anses besvarad
avseende punkterna 1,3, 4 och 5 samt att motionen avslås avseende
punkt 2.
Underlag för beslut

- Motionen
- Stadsbyggnadsnämndens beslut 2020-09-23, § 101 inklusive
tjänsteskrivelse
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen anses besvarad avseende punkterna 1, 3, 4 och 5.
2. Motionen avslås avseende punkten 2.

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

2021-04-26

Överläggningar i kommunstyrelsen

Åsa Bååth (V), Sven Gustafsson (M) och Christian Lindefjärd
(SD) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut kommunalrådsberedningens förslag samt Vänsterpartiets,
Moderaternas och Sverigedemokraternas yrkande om bifall till
motionen. Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen anses besvarad avseende punkterna 1, 3, 4 och 5.
2. Motionen avslås avseende punkten 2.
Reservationer

Sven Gustafsson, Linus Björkman, Michael Fridebäck och
Alexandra Anstrell - samtliga (M), Christian Lindefjärd (SD) och
Åsa Bååth (V) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: motionärerna, SBN

Utdragsbestyrkande

