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Samhällsplaneringsnämnden 2014-03-04 § 18
Beslysningsprogram för Värmdö kommun
Samhällsplaneringsnämndens förslag

1. Värmdö belysningsprogram godkänns.
2. ”Belysningen ska i så liten utsträckning som möjligt leda till
bländning eller ljusförorening” införs som mål nr 5 i
Belysningsprogram för Värmdö kommun.
Beslutsnivå

Kommunfullmäktige
Ärendebeskrivning

I beslut om 2011 års budget gav kommunfullmäktige
samhällsplaneringsnämnden i uppdrag att utarbeta ett förslag till
belysningsprogram för Värmdö kommun.
Ett förslag till belysningsprogram för Värmdö behandlades av
Samhällsplaneringsnämnden i december 2013. Ärendet återremitterades för
införande av fler synpunkter från nämnden.
Förvaltningen har gjort vissa förtydligar i programmet och föreslår att
Värmdö belysningsprogram godkänns.
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Belysningsprogram för Värmdö kommun, 2014-02-13.
Yrkanden

Malin Åberg-Aas (MP) yrkar att det införs ett mål 5, ”Belysningen ska i så
liten utsträckning som möjligt leda till bländning eller ljusförorening”
Propositioner

Ordföranden ställer proposition om nämnden beslutar i enlighet med
kontorets förslag med tilläggasyrkande av Åberg-Aas och finner att
nämnden beslutat i enlighet med kontorets förslag med tillägg av Åberg-Aas
yrkande.
Reservationer och protokollsanteckningar

S-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:
”Vi socialdemokrater saknar barnperspektivet i förslaget. Barn tar sig fram
utan vuxna genom att gå och cykla. Då de är kortare än vuxna syns de ännu
sämre. Utöver att de inte syns lika tydligt för bilister så har de sämre
kognitiv förmåga att agera i trafiken än vuxna.
Vi skulle vilja se att kommunen, utöver ett generellt barnperspektiv, ser
särskilt till barnens behov. Vi vill att Värmdö kommun belyser gångstråk till
skolor, idrottsplatser, kulturhus, lekplatser, dvs platser dit barn går/cyklar
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dagligen/ofta. Vi vill även se lekplatser belysta under dag och kvällstid, så
att barnen kan leka ute även under årets mörkare period.
Idag finns exempelvis stora brister kring flera förskolor och skolor. Gångoch cykelvägar är dåligt belysta, om de överhuvudtaget är belysta.
Ett annat exempel är Klostervägen som används av många skolbarn i Lugnet
och Björnkärret. Där är det till och med svårt för bilister att se vuxna
fotgängare. Lyktstolparna är höga och ljuset faller inte så det belyser sidan
av vägen, där fotgängare går. Vidare reflekteras ljuset i den våta vägen och
bländar. Om problemen ser ut så här i ett tätbebyggt område, med
lyktstolpar, hur ser det då inte ut på andra platser i kommunen?
Vid skolor och förskolor skulle vi socialdemokrater även vilja se särskilt
belysta övergångställen, så att barnen lättare syns för bilister.
Därför är det glädjande att det står så här i kommunens översiktsplan, del 4:
”Barn och ungdomar
Barn och ungdomars behov ska uppmärksammas i all planering och FN:s
barnkonvention ska beaktas i kommunala beslut. Inom verksamheter för
barn och unga har kommunen som mål att ge: en god uppväxt tillsammans
med närstående, jämlika och hälsosamma förhållanden, möjlighet till
omsorg och utbildning i sin närmiljö, kunskaper och framtidstro,
möjligheter att utveckla intressen, en trygg och säker miljö, möjlighet
att påverka sin egen situation samt ge möjligheter till inflytande över
samhällets utveckling.” Och så här står det i kommunens
översiktsplan, Samlad konsekvensbeskrivning, del 10:
”Social konsekvensbedömning
I avsnittet Livet i Värmdö anges att sociala aspekter ska vägas i planering,
olika gruppers behov belysas, barnkonventionen beaktas och tillgänglighet
säkerställas. Målen och till dem kopplade rekommendationer är viktiga
utgångspunkter för ett hållbart samhällsbyggande för alla. En väg att
tydliggör sociala aspekter är att belysa dem i särskilt avsnitt i detaljplaner.”
Vi socialdemokrater kommer noga följa att dessa policyambitioner
uppfylls.”
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