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Stadsbyggnadsnämnden

Medborgarförslag – Inför mer belysning i Skiftinge
centrum och runt Palatzet
Förslag till beslut
Medborgarförslaget anses besvarat.

Sammanfattning
Utifrån tidigare beslut kommer samtliga belysningsanläggningar Skiftinge som
Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för att bytas under 2017. Det kommer att bytas till
LED-belysning som ger ett annat typ av ljus (vitt ljus) och bättre spridning vilket
bidrar till en annan upplevelse ofta kopplad till ökad trygghet.
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår därför att medborgarförslaget anses vara besvarat.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att införa mer belysning i Skiftinge centrum och runt
Palatzet har inkommit till kommunen. Kommunfullmäktige har den 27 oktober 2016
beslutat att överlämna förslaget till stadsbyggnadsnämnden för beslut.
Förslagsställaren önskar att införa mer belysning i Skiftinge centrum och runt Palatzet
med motiveringen att de vill ha mer ljus efter allt som hänt där, för en ökad upplevelse
av trygghet.
Stadsbyggnadsnämnden har ansvar för allmän platsmark inom kommunen där bl.a
gång och cykelvägen utanför Palatzet ingår i vårt ansvarsområde medans Skiftinge
centrum ägs och förvaltas av privat fastighetsägare.
Trygghet är ett högt prioriterat område inom förvaltningen där vårt mål är att de
offentliga miljöer vi ansvarar för ska upplevas som trygga. Belysning är en faktor som
på olika sätt kan bidra till en ökad upplevelse av trygghet där det många gånger inte
handlar om antalet ljuskällor på en plats utan typ av ljus och på vilket sätt
omgivningen är belyst. Stora kontraster mellan ljus och mörker inom ett område kan
leda till motsatt upplevelse gällande trygghet.
Vi har tidigare identifierat Skiftinge som ett område där det finns behov av att förnya
och förbättra de belysningsanläggningar som stadsbyggnadsnämnden ansvarar för
varför vi under 2017 kommer att byta samtliga armaturer i området till LED-
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belysning. Det är ett alternativ som ur både hållbarhets- samt trygghetsperspektiv är
fördelaktigt. LED-belysning ger ett annat typ av ljus (vitt ljus) och bättre spridning
vilket bidrar till en annan upplevelse ofta kopplad till ökad trygghet även om antalet
ljuskällor inte ökar. Under 2017 kommer således belysningen att förbättras i Skiftinge
och utanför Palatzet där det ät allmän platsmark och inom Stadsbyggnadsförvatningen
s ansvarsområde.
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår därför att medborgarförslaget anses vara besvarat.
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