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Medborgarförslag om utsmyckning av rondellen på Norrabyn 

Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslag om utsmyckning av rondellen på Norrabyn hänskjuts till 
budgetberedningen för vidare handläggning. Medborgarförslaget anses 
därmed vara besvarat. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Inger Lundberg har lämnat in ett medborgarförslag om utsmyckning av 
rondellen på Norrabyn, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 18 juni 2012, § 57, att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut senast 1 oktober 2012. 
_____ 
 
Fritids- och kulturchef Kjell Tegnelund har yttrat sig i ärendet. 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen uppdrog 2011-10-13 till Fritid & Kultur att i samråd med 
Trafikverket utlysa en tävling eller förslag till utsmyckning av rondellen på 
Norrabyn samt rondellen på Storgatan. 
 
Undertecknad har varit i kontakt med Trafikverket angående rondellutsmyck-
ningar varvid följande framkom. Konstverket ska vara: 

 Estetiskt tilltalande  

 Passa i rondellen 

 Trafiksäkerhetsaspekten ska vara uppfylld 

 Drift och underhåll ska fungera  

Storgatan 

Rondellen på Storgatan har två vägar som är kommunala, Storgatan upp mot 
Gårdings och Nyvägen och två vägar som är Trafiksäkerhetsverkets, Stor-
gatan ner mot järnvägsstationen och vägen från OK.  
 
Rondellen Storgatan anses av Trafikverket vara ”mest” kommunal genom sina 
två vägar som är kommunala och går in i rondellen och att den är relativt liten 
med låga farter. I den får konstverk placeras ut rätt självständigt av kom-
munen om samråd med Trafikverket skett.  

Norrabyn 

Rondellen på Norrabyn har fyra vägar som går in i rondellen som tillhör 



 

 

Trafikverket, d v s inga kommunala vägar. Den är känsligare utifrån att före-
mål placeras i den. Här är farterna högre och det ställs krav så ingen skadar sig 
ifall man åker in i den. Rondellen ska förändras vad gäller ljussättning så 
eventuellt ljussättning av konstverk kan bekostas av Trafikverket ifall att det 
förbättrar rondellens belysning ur trafiksäkerhetsaspekten. 
 
Trafikverket har inga medel för rondellutsmyckning förutom belysningsför-
ändringen i Norrabyns rondell som eventuellt skulle kunna tas av dem i fall att 
utsmyckningen förbättrar trafiksäkerheten. 
 
Eftersom Trafikverket endast tar eventuell belysningsförändring i Norrabyns 
rondell så måste kommunen stå för tävlingskostnader som kommer därav. 
Det är annonsering, skisser (eventuell 3D modell), markarbeten, fundament 
och montering av konstverket samt konstnärsarvode för verk.  
 
Förslag till beslut 
Bifall till medborgarförslaget föreslås.  
 
Till båda rondellerna behövs en budget.  
Norrabyns rondell är av större storlek och behöver en budget på 200,0 tkr till 
tävling med skissförslag, framtagande av konstverk, markarbeten, fundament 
och montering. Till Storgatans rondell som är mindre behövs en budget på 
125,0 tkr.  
 
I samråd med Trafikverket och länskonstkonsulenten kommer en tävling att 
utlysas. Kommunstyrelsen får utse representant(er) i gruppen som fattar 
beslut om vilket verk som ska pryda rondellerna. 
 
Kommunstyrelsen 
Matilda Wiklund (c) föreslår att ärendet hänskjuts till budgetberedningen för 
vidare handläggning gällande investeringar 2013. 
 
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till förslaget samt att hänskjuta ärendet till 
budgetberedningen för vidare handläggning. 
 
Robert Andersson (kd) bifaller förslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Matilda Wiklunds förslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detsamma. Därmed anses medborgarförslaget vara 
besvarat. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 18 juni 2012, § 57  
_____ 

 
Vid protokollet Lilian Johansson  
  
2012-10-09  
Ordförande Bill Nilsson Justerare Robert Andersson 
 


