Kommunstyrelsen

Utdrag ur
PROTOKOLL
2016-10-24

§ 204
Begäran från samhällsutvecklingsnämnden om tidigareläggning av investeringsmedel
Centralvägen
KS-2016/602
Beslut
Kommunsstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att utöka investeringsplanen för 2017 med 10 miljoner kronor för genomförande av projektet
”Centralvägen etapp 1”,
att beakta behovet av utökade resurser till gatuenheten i mål och budget 2018.
Ärende
Beslut från arbetsutskottet, § 169, 2016-10-10, tjänsteskrivelse 2016-09-27, beslut från
samhällsutvecklingsnämnden § 95, 2016-08-26 och samhällsutvecklingsnämndens
tjänsteskrivelse 2016-06-30 har varit utsända.

Expedieras till
Akten

Expedierat av Siobhán Górny 2016-11-08
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Handläggare
Dan-Erik Pettersson
Ekonomichef

Tjänsteskrivelse
Datum
2016-09-27

Diarienummer
KS-2016/602

Kommunstyrelsen

Begäran från samhällsutvecklingsnämnden om tidigareläggning av
investeringsmedel Centralvägen
KS-2016/602
Förslag till beslut
Kommunsstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta
att utöka investeringsplanen för 2017 med 10 miljoner kronor för genomförande av projektet
”Centralvägen etapp 1”,
att beakta behovet av utökade resurser till gatuenheten i mål och budget 2018.
Bakgrund
Byggnationen av anläggningen Centrum för Idrott och Kultur innebär att Centralvägen etapp
1 behöver påbörjas redan 2017 och därför behöver investeringsprojektet tidigareläggas.
Forsbyvägen är idag redan hårt belastad och genom att tidigarelägga Centralvägen etapp 1,
12 månader, bedöms bland annat byggtrafiken kunna passera denna väg vilken har stora
samhällsvinster. Vägen sträcker sig via Särstavägen och söderut, längsmed järnvägen till i
jämnhöjd med Södervägen.
Investeringsutgiften för Centralvägen etapp 1 bedöms bli 10 miljoner kronor och gatuenheten
behöver tillföras medel för underhåll och kapitaltjänstkostnader från 2018 med 600 tkr per år
(kostnaden under 2017 bedöms som ringa eftersom gatan bedöms vara tagen i bruk sista
kvartalet 2017).
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Ekonomisk konsekvensanalys
Investeringen innebär en kostnadsökning med cirka 600 tkr per år, ett oförändrat underhåll
och gatuverksamhet kräver ett resurstillskott i motsvarande grad under budgetår 2018. Det
ekonomiska läget är osäkert och ekonomiska ramarna är ansträngda, varje ny kostnad
behöver prövas i särskild ordning. I förslaget till beslut har det politiska beslutet att
genomföra projektet centrum för idrott och kultur vägts in, därmed behöver infrastrukturen
följa med.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Lena Fransson
kommundirektör
Beslutet ska expedieras till:
Akten
Ekonomikontoret
Gatuchef
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Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.
Ett säkert och tillgängligt sätt att förflytta sig med gång eller cykel till och från CIK är
positivt för barn och ungdomar.

Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?
Föreslagen investering ger en tryggare och säkrare trafikmiljö.

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.
Byggtrafik under byggnationsskedet ger en farligare korsning vid
Särstavägen/Centralvägen.
4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?
Ja

Nej

Bedömningen är att förslaget ligger i barns intresse och därför avstått att inhämta åsikter.

Samhällutvecklingsnämnden

Utdrag ur
PROTOKOLL
2016-08-26

§ 95
Tidigareläggning investeringsmedel Centralvägen
SUN-2016/44
Beslut
Samhällsutvecklingsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen
att tidigarelägga investering gällande Centralvägens förlängning från planerat 2018 till att
påbörjas 2017
Ärende
Beslut från arbetsutskottet 2016-08-08 § 88, och tjänsteskrivelse 2016-06-30 har varit
utsända.

Expedieras till
Akten
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadschef

Expedierat av Eva Paulsrud 2016-09-05

Handläggare
Tobias Arvidsson

Tjänsteskrivelse
Datum
2016-06-30

Diarienummer
SUN-2016/

Samhällsutvecklingsnämnden

Tidigareläggning av investeringsmedel
SUN-2016/
Förslag till beslut
Samhällsutvecklingsnämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen tidigarelägga investering gällande Centralvägens förlängning
från planerat 2018 till att påbörjas 2017
Sammanfattning
Utifrån beslutad förändring gällande CIK måste byggnationen av Centralvägens förlängning
tidigareläggas. Byggnationen var planerad till 2018 men detta måste påbörjas 2017 för att
inte förorsaka olägenheter och trafikproblem längs den redan hårt belastade Forsbyvägen.
Investeringen gäller den sk etapp 1 av Centralvägen, från Särstavägen och söderut,
längsmed järnvägen till i jämnhöjd med Södervägen.
Investeringen för etapp 1 är uppskattades till 10 mkr i planeringsskedet. Eventuellt
tillkommande kostnader för förläggning av avlopps- och dricksvattenrör i vägkroppen, är inte
klargjort ännu men utreds i samband med CIK-projektet.
Ekonomiska konsekvenser
Driftmedel i gatubudget för 2017 kan behöva tillskjutas i senare skede beroende på när
investeringen färdigställs.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Tobias Arvidsson
Samhällsbyggnadschef

Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?
Ja

x

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Nej

Förklara oavsett svar.
Ett säkert och tillgängligt sätt att förflytta sig med gång eller cykel till och från CIK är
positivt för barn och ungdomar.

Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?
Föreslagen investering ger en tryggare och säkrare trafikmiljö.

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.
Byggtrafik under byggnationsskedet ger en farligare korsning vid
Särstavägen/Centralvägen.
4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?
Ja

Nej

x

