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ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Svar på motion av Pirita Isegran (M) Ta fram ett lokalt 
trafikhinder! 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen bifalles.            

Ärendet i sin helhet 
Pirita Isegran (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-09-17 
inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslås att Kulturnämnden ges i 
uppdrag att skyndsamt ta fram ett förslag på ett lokalt inspirerat och prisvärt 
trafikhinder 
 
Motionen har varit remitterad till Kulturnämnden och Tekniska nämnden. 
Tekniska nämnden anför att ett trafikhinder med lokal förankring med ett textilt 
tema redan tagits fram av Tekniska förvaltningen. Trafikhindret utgörs av en 
sittvänlig knalle i betong. Kulturnämnden tillstyrker motionen och föreslår att 
Kulturförvaltningen utlyser en mindre tävling och att vinnande förslag blir 
verklighet genom Tekniska nämndens försorg. 
 
I svar på motion från Morgan Hjalmarsson (L) och Bengt Wahlgren (L). 
”Samarbeta med konstnärer för estetisk kvalitet” som behandlas samtidigt på 
detta KS menar Kommunstyrelsen att det är viktigt att stadens gaturum håller 
en hög standard både byggnadstekniskt och vad gäller konstnärligt uttryck.  
 
I Kulturnämndens reglemente anges att: -i samråd med berörda institutioner och 
brukare besluta om konstnärlig utsmyckning av offentliga platser och byggnader. 
 
När det gäller trafikhinder är det Tekniska nämnden som ansvarar för när och  
hur dessa hinder skall placeras i trafikmiljön för att uppnå avsedd effekt på 
trafikflödet. Det primära syftet är inte att öka det konstnärliga uttrycket i 
stadens gaturum. Inte desto mindre är det viktigt att värna om Borås Stads 
profil att vara en framstående kommun när det gäller konstnärligt uttryck och 
mångfald. Kommunstyrelsen förutsätter att de två nämnderna kan föra en 
seriös dialog och med ömsesidig respekt för varandras ansvarsområden. 
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En tävling för att få fram förslag till alternativa lokala trafikhinder utöver de 
som redan finns kan vara en bra ide för att förstärka det konstnärliga uttrycket 
och samtidigt vara funktionellt ur ett trafikperspektiv. Kommunstyrelsen ser 
inga hinder att Tekniska nämnden och Kulturnämnden i sådana fall gör detta i 
samverkan.  
 
 

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse 
2. Remissvar från Kulturnämnden och Tekniska nämnden 
3. Motion från Pirita Isegran (M).   
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