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Svar på motion från Da Vinciskolan om utebelysning
och ökad trygghet i Nödinge
Ärendet
En motion har inkommit från ungdomsfullmäktige som anger att elever upplever
det som mindre tryggt på vissa ställen i Nödinge. Eleverna upplever det som dåligt
belyst på kvällarna. Detta skapar otrygghet och eleverna anger att de inte vill vara
ute med sina kompisar kvällstid på grund av detta. Motionen föreslår att
belysningen skall ökas i Nödinge och att det skall vara bättre tänd- och släcktider
för belysningen under vintern. Motionen föreslår också att detta förslagsvis skulle
ske med fler tänd- och släckdektektorer.
Sektor samhällsbyggnad håller just nu på att byta ut uttjänt belysning i alla
kommunens samhällen. Detta arbete har redan påbörjats och har genomförts på
flera stråk i centrala Nödinge. Ytterligare åtgärder och belysningsstråk är planerade
för utbyte inom de närmsta åren.
I samband med utbyte av gatubelysning så byter också kommunen tänd- och
släckfunktion. Detta innebär att den nya modern tekniken möjliggör tänd- och
släckfunktioner som automatiskt kan synkas mot olika skymningstider.
Säkerhetsfrågan och eventuellt kompletterande belysning eller byte av plats av
belysning är också något som infrastrukturenheten tittar på vid projektering av
kommunens uttjänta belysningsanläggningar.
Fastighetsenheten har genomfört en ljusvandring samt provbeslyst skolområdet
vid Nödinge och Kyrkbyskolan. Detta resulterade i att ytterligare belysning skall
uppföras på skolgårdarna och skolhusen. Arbetet skall vara beställt om det inte
redan är utfört.
Efter samråd med infrastrukturenheten ser AB Alebyggen över sin belysning på
vissa platser. Detta arbete kommer förhoppningsvis också leda till ökad eller rätt
belysning, för att öka tryggheten i Nödinge.
Beslutsunderlag


Kommunstyrelsens beslut 2017-03-28 § 56



Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2017-02-23 § 23



Tjänsteutlåtande, inkommet 2017-02-03



Motion, inkommen 2016-10-03

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige anser att motionen är
besvarad.
Beslutsgång
Ordförande ställer propositionen på kommunstyrelsens beslutsförslag och
motionens förslag till beslut. Ordförande finner att ungdomsfullmäktige beslutar i
enlighet med kommunstyrelsens beslutsförslag.
Beslut
Ungdomsfullmäktige föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med
kommunstyrelsens beslutsförslag.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.
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