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Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

KS § 209     Svar på medborgarförslag om att skapa 
bättre belysning i skejtparken vid Träffen 

Diarienummer: KK18/678 

Rubricerat medborgarförslag väcktes i kommunfullmäktige 2018-10-23. 
Förslagsställaren vill att belysningen i skejtparken vid Träffen i Nyköping 
förbättras genom att kommunen sätter upp fler och starkare lampor.  

Skejtparken vid Träffen är en 300 kvadratmeter stor betongskejtpark. 
Parkens utformning har tagits fram i samverkan med skejtare i Nyköping och 
Nyköpings kommun är ansvarig för underhåll av parken.  

Bra belysning är viktigt för att skejtparken ska vara en trygg och säker miljö 
att vistas i även kvällstid och under vinterhalvårets mörka perioder. Tekniska 
divisionen har därför utfört ljusförbättrande åtgärder i parken under hösten 
2018. Befintliga armaturer har bytts ut till dubbla LED-strålkastare vilket har 
skapat en bättre ljussättning i parken.  

Förslag 
Eftersom ljusförbättrande åtgärder har utförts i enlighet med 
förslagsställarens önskemål, bedömer kommunledningskansliet att 
medborgarförslaget kan bifallas.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 
 

1) att bifalla medborgarförslaget. 

2) att därmed anse det besvarat. 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige för anmälan 

Förslagsställaren 

Tekniska divisionen 
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Ledamöter  Ersättare 
Urban Granström (S) ordf. Patrik Ivarsson (L) 
Martina Hallström (C), 1:e vice ordf Marjo Gustafsson (S) 
Anna af Sillén (M), 2:e vice ordf 
Marita Göransson (KD) 
Kjell Johansson (C) 
Malin Karlsson (SD) 
Kent Pettersson (S) 
Carina Wallin (S) 
Jan Bonnier (M) 

Thom Zetterström (SD) 
Marcus Pehrsson (S) 
Nicklas Franzén (V) 
Gunilla Andersson (S) 
Anniola Nilsson (M) 
Lena Östh (S) 

Ahmad Eid (M) 
Carl-Åke Andersson (S) 
Lars Lundqvist (KD) tj.ers. 
Marco Venegas Astudillo (MP) tj.ers 

Övriga deltagare: Kommundirektör Mats Pettersson, kommunsekreterare 
Therese Larsson, nämndsekreterare Fanny Bergström, divisionschef DU 
Inger Fransson, Kanslichef Jenny Åtegård, stadsbyggnadschef Linda 
Kummel § 191-197, samhällsbyggnadschef Maria Ljungblom § 191-197, 
ekonomichef Jukka Taipale, divisionschef TEK Kent Nyman, controllerchef 
Emma Ehrencrona, controller Himn Dagemir, mark- och exploateringschef 
Carina Jönhill Nord § 191-197, trafikplanerare Anna Gustafsson § 191-192, 
trafikplanerare Magnus Bäckmark § 191-192, HR-chef Katarina Högström 
Hadfy § 191-192, samhällsplanerare Torben Buzas Eliasson § 191-196, 
Björn-Emil Jonsson projektledare stadsbyggnadsenheten § 191-197, Linda 
Kroon chef kundservice § 203. 
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