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Svar på Medborgarförslag om belysning i Ekshärad 
julaftonsnatten 
Hej Peter! 
Vi vill börja med att tacka för att du engagerar dig i vår kommun och att du 
lämnat in ett medborgarförslag till oss!  
Vi tycker precis som du att det ska vara tryggt att ta sig till fots inom vår kommun 
och att det kan finnas goda skäl att se över hur gatubelysningen är tänd då det är 
särskilda arrangemang som lockar många besökare såsom midnattsmässan 
på julafton.  
Tyvärr har vi idag ett manuellt belysningssystem där vi måste reglera tiden för 
gatubelysningen inom tätorterna på ett flertal tändcentraler för att vi ska kunna 
möjliggöra ditt förslag. Vi hade därför inte möjlighet att tillmötesgå önskemålet i 
julas och vi kan heller inte garantera att vi har möjlighet till julen 2018. Däremot 
har vi ett pågående utredningsarbete där vi håller på att se över styrsystemet för 
gatubelysning för att på de platser det är möjligt och skäligt få över till en digital 
styrning där vi enklare kan slå av och på belysningen på distans. Under 2018 
kommer också gatubelysningen att vara tänd en timme längre än vad den tidigare 
varit i enlighet med det beslut om budget 2018 som fattades av 
kommunfullmäktige 2017-11-27, § 74, vi kommer dessutom att arbeta fram en 
belysningspolicy och en strategi för hur vår kommun ska vara belyst utifrån såväl 
allmän praxis som de individuella förutsättningar och behov som råder hos oss.  
Har du några frågor kring belysning och hur vi arbetar är du välkommen att 
kontakta Ricard Engström som är ansvarig för kommunens belysningsarbeten.  

Handlingar i ärendet 
Peter Törnqvists medborgarförslag 2017-10-23. 
Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2018-01-10. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige anser därmed medborgarförslaget vara besvarat. 

 
Ann-Sofie Ronacher 
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Beslutet skickas till: 
Ptornqvist55@gmail.com  
Ricard Engström, gatubelysningsansvarig 
Här kan du läsa kommunens svar i sin helhet 
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