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Motion - Klimatsmart och kostnadseffektiv 
utomhusbelysning 
Dnr TFN-2012-2149     Dpl 75 

 
Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag 
Föreslå kommunstyrelsen avslå Sofia Granström (S) och Lennart Jansson (S) 
motion om att ta fram en plan/program för klimatsmart, och kostnadseffektiv 
belysning med anledning av att detta arbete redan pågår och kommer att behandlas 
av teknik- och fastighetsnämnden i februari 2013. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Sofia Granström (S) och  
Lennart Jansson (S) att kommunen tar fram en plan, alternativt reviderar en 
eventuell befintlig plan, för klimatsmart och kostnadseffektiv utomhusbelysning. 
De föreslår också att särskild hänsyn tas till trygghet och trafiksäkerhet vid 
planering av belysning. 
 
Beslutsunderlag 
Teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 januari 2013. 
Kommunfullmäktiges protokoll den 18 oktober 2012, § 26. 
Sofia Granströms(S) och Lennart Janssons (S) motion den 17 oktober 2012. 
 
Ärende 
Sofia Granström (S) och Lennart Jansson (S) har föreslagit att en befintlig plan 
revideras alternativt att en ny plan tas fram för kostnadseffektiv och klimatsmart 
utomhusbelysning. I den bör både trygghet, säkerhet och minskad energiförbruk-
ning (minskning med 10 procent till 2014) beaktas. 
 
I enlighet med intensionerna i strategisk plan och miljö- och klimatstrategin har 
teknik- och fastighetsnämnden fattat beslut om mål på miljöområdet. Målen ligger 
till grund för fördelningen av de särskilda investeringsmedel för energi- och 
miljöåtgärder som tillställts nämnden. En av de åtgärder nämnden beslutat om är 
att ta fram ett belysningsprogram. Belysningsprogrammet beräknas vara klart till 
februari 2013. Stort fokus kommer då att ligga på trafiksäkerhet och trygghets-
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frågor samt energiförbrukning. Åtgärder enligt belysningsprogrammet kommer att 
påbörjas under 2013, delvis med stöd av tilldelade energi- och miljömedel. 
 
Programmet kommer att innehålla konkreta exempel på bra belysningslösningar 
och förslag på åtgärder som bidrar till ovanstående. Med detta så anses motionen 
bör avslås. 
 
 
 
Hans Wennerholm Andreas Rudsvik 
teknik- och fastighetsdirektör enhetschef 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
David Risfalk Teknik- och fastighetsförvaltningen 
Andreas Rudsvik Teknik- och fastighetsförvaltningen 


