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omfördelning av medel inom ram för gatuinvesteringar

INLEDNING '  '  . »
Samhällstekniska enheten fick i slutet av  2017  beSked från Trafikverket om statlig

finansiering om 50% för anläggning av tre nya gång-och cykelvägar i Sala.
Slutredovisning ska ske senast 20 december  2019.
Gång-och cykelvägarna kommer att anläggas i höst. På grund av att en

kostnadsökning» har skett Vill Samhällsbyggnadskontoret göra en omfördelning av

700 000 kronor inOm gatuprogrammet

Beredning -  .  .
Bilaga KS  2019/159/1, missiv

Enhetschef'samhällstelmiska enhetenÅsa Kling-föredrar ärendet.

Yrkande _
Erik Hamrin (M) yrkar .

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att Omfördela 700 000 kronor från projekt  3132  Cykelvägar till de tre statligt  .
finansierade gång—och cykelvägarna längs med Åkragatan/Berggatan, Hyttvägen och

Norrängsgatan. * ' '  _

BESLUT .

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

ag omfördela 700 000 kronor från projekt  3132  Cykelvägar till de tre statligt

finansierade gång-och cykelvägarna längs med Åkragatan/Berggatan, Hyttvägen och

Norrängsgatan.

Utdrag

kommunstyrelsen  _

Utdragsbestyrkande
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Omfördelning av medel inom ram för gatuinvesteringar

Bakgrund

Samhällstekniska enheten skickade  2017- 06- 14' 1n en ansökan till Trafikverket om

statlig medfinansiering gällande 3st nya gång- och cykelvägar här  1  Sala. Dessa tre

gång- och cykelvägar kommer att anläggas längs med.

. Åkragatan/Berggatan (budget  1250  kr) '

. Hyttvägen (budget 750 tkr)

0 N orrängsgatan (budget  2500  tkr)

2017- 10- 27 fick vi beslutet om att dessa‘3gång- och cykelvägar hade blivit beviljade

statlig medfinansiering om 50  %  och att vi hade till  2019- 12- 20 på oss att anlägga

och slutredovisa dessa  3  projekt.

På grund av flera olika anledningar har dessa projekt dragit ut på tiden, och till slut

fattades beslutet att göra avrop på extern konsult för projektering på Zst av dessa

gång- och cykelvägar då resurser saknades på enheten.

Dessa  3  gång- och cykelvägar kommer nu i höst att anläggas och slutredovisas föratt

klara Trafikverkets krav för statlig medfinansiering.

Det vi har sett är att en kostnadsökning har skett och därför vill vi omfördela 700 tkr  '

inom gatuprogrammet.

. Projekteringskostnader har ökat i och med externa konsulter.

.  !  Kostnadsberäkningen som gjordes i ansökan  2017  kan inte tillämpas  2019

då kostnadsökningar skett under dessa 2år, till exempel på material.

0 Total kostnadsökning är ca 15 procent.

Förslag till beslut

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar,

att omfördela 700 tkr från projekt 3132 Cykelvägar till dem tre statligt

medfinansierade gång- och cykelvägarna längs med Åkragatan/Berggatan,

Hyttvägen och Norrängsgatan.

Åsa Kling

Enhetschef Samhällstekniska


