Tekniska förvaltningen

Tjänsteskrivelse

Park och naturavdelningen

2021-05-25

Diarienummer

TN 2021/339

Karl-Oscar Seth

Motion (S) - Använd julens skönhet för mer
trivsamma och trygga mötesplatser i kommunen
Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås beslut

att yttra sig i enlighet med det som framförts i tekniska
förvaltningens tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

Socialdemokraterna har inkommit med en motion – Använd julens
skönhet för mer trivsamma och trygga mötesplatser i kommunen. De
föreslår att kommunfullmäktige beslutar

att uppdra åt tekniska nämnden, i samråd med berörda nämnder, att
inför vintern 2021 genomföra en kartläggning över vilka områden i
kommunen som är mest mörka och öde om vinterkvällar,

att uppdra åt tekniska nämnden i samråd med berörda nämnder och
bolag, att till december 2021 anordna jul- och vinteraktiviteter eller
installera belysning i syfte att skapa en mer trivsam stadsmiljö,
att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att utöka Vinterlunds
aktiviteter till fler områden i kommunen, samt

att uppdra åt kommunstyrelsen att inkludera kostnader som
ovanstående uppdrag medför i den kommande EVP-processen.
Tekniska förvaltningen är positiv till motionens intentioner.

Underlag för beslutet
•
•

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-25
Motion S Använd julens skönhet för mer trivsamma och mer
trygga mötesplatser i kommunen , 2021-02-25

Ärendet

Socialdemokraterna har inkommit med en motion – Använd julens
skönhet för mer trivsamma och trygga mötesplatser i kommunen. De
menar att mer julbelysning och fler aktiviteter bidrar till att fler
människor är ute och rör på sig och en levande miljö om kvällen
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bidrar i sin tur till ökad trygghet. Som exempel nämns vintern 2018
när Musikhjälpen var i Lund.
Socialdemokraterna föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar

att uppdra åt tekniska nämnden, i samråd med berörda nämnder, att
inför vintern 2021 genomföra en kartläggning över vilka områden i
kommunen som är mest mörka och öde om vinterkvällar,

att uppdra åt tekniska nämnden i samråd med berörda nämnder och
bolag, att till december 2021 anordna jul- och vinteraktiviteter eller
installera belysning i syfte att skapa en mer trivsam stadsmiljö,
att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att utöka Vinterlunds
aktiviteter till fler områden i kommunen, samt

att uppdra åt kommunstyrelsen att inkludera kostnader som
ovanstående uppdrag medför i den kommande EVP-processen.

Föredragning

Tekniska förvaltningen ser positivt på intentionerna i motionen.

Tekniska nämnden har i 2021 års budget tilldelats utökad driftram
för så kallade Corona-Åtgärdspaket. I det fjärde paketet ingår 1,5
miljoner kronor för förstärkt utsmyckning, bland annat julbelysning,
i Dalby, Genarp, Södra Sandby, Stångby och Veberöd. Genomförande
av detta uppdrag pågår.
I kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till EVP 2022-2024 ingår
driftsatsningar på extra utsmyckning av byarna och stadsdelarna
samt investeringsanslag för förbättrad belysning. Om denna budget
beslutas av kommunfullmäktige finns goda möjligheter att arbeta
enligt intentionerna i motionen. Efter kommunfullmäktiges beslut
om EVP 2022-2024 med budget 2022 kommer tekniska nämnden
besluta om verksamhetsplan med internbudget 2022. I detta arbete
kommer förvaltningen att arbeta vidare med vilka åtgärder och
aktiviteter som kommer att vidtas.

Beredning

Ärendet har beretts av tekniska förvaltningen.

Barnets bästa

Fler trygga och attraktiva platser under den mörka årstiden är
positivt för barn.

Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningen bedömer att nedanstående åtgärder krävs för att
genomföra motionen, kostnaderna varierar beroende på
ambitionsnivån.

2 (3)

Tjänsteskrivelse
2021-05-25

Diarienummer

TN 2021/339

• Investeringsanslag för belysning, inklusive julbelysning, vilket
även inkluderar eltekniska installationer.
• Kapitalkostnader för investeringarna samt driftkostnader för el.
• Driftkostnad för uppsättning och nedtagning av
julljusprogrammet samt utbyteskostnader och
lagringskostnader.
• Personalresurser för projektledning och planering.

För 2021 har tekniska nämnden tilldelats utökad driftram för så
kallade Corona-åtgärdspaket. I det fjärde paketet ingår 1,5 miljoner
kronor för förstärkt utsmyckning, bland annat julbelysning, i Dalby,
Genarp, Södra Sandby, Stångby och Veberöd.

I kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till EVP 2022-2022 ingår
driftsatsningar på extra utsmyckning av byarna och stadsdelarna
samt investeringsanslag för förbättrad belysning. Under
förutsättning att kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till
EVP kommer intentionerna i motionen att vara möjliga att
genomföra.
Mikael Fritzon
Teknisk direktör

Beslutet skickas till

Karl-Oscar Seth
Stadsträdgårdsmästare

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen
Akten
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