SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1 (4)

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-03-11

Tid och plats
Beslutande

Ärende
KS/2019-0678

2020-03-11 kl 13.00–18.00
Kommunstyrelsens sessionssal

Ledamöter

Kent Hansson (S), ordförande
Mats Granberg (S), 1:e vice ordförande
Rose-Marie Fagerberg (KD)
Marielle Alvdal (FI)
Mattias Gustafsson (SD)
Lars Tysklind (L), 2:e vice ordförande
Mikael Cederbratt (M)
Marie Edvinsson Kristiansen (M)
Åsa Torstensson (C)
Bengt Bivrin (MP)

Tjänstgörande ersättare

Pia Tysklind (S)

Justeringens tid och plats

2020-03-11 Kommunledningskontoret

Sekreterare
Ordförande
Justerare

Paragrafer

Ulrika Haugland

26

Kent Hansson
Marielle Alvdal
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-03-11

Datum då anslaget sätts upp

2020-03-11

Protokollets förvaringsplats

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift

Ulrika Haugland

Datum då anslaget tas ned

2020-04-02

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2 (4)

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-03-11

Övriga närvarande

Ersättare

Peter Sövig (S)
Lars Åke Karlgren (V)
Anders Ekström (KD)
Fredrik Eriksson (SD)
Ola Persson (M)

Övriga deltagare

Mats Brocker, kommundirektör
Carsten Sörlie, ekonomi- och IT-chef
Ulrika Haugland, kommunsekreterare

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

3 (4)

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-03-11

KS/2020-0180

KS § 26

Begäran från Tekniska nämnden om
investeringsmedel 2020 för projektering av
ombyggnation Ringvägen/Prästängsvägen

Kommunstyrelsens beslut

att bevilja omdisponering av investeringsmedel 2020 från projektet 81320
Ångbåtskajen till projektet för projektering av ombyggnation
Ringvägen/Prästängsvägen samt för ombyggnation av Ringvägen motsvarande 1
270 000 kronor i enlighet med ordförande beslut av Tekniska Nämndens
ordförande.
att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet

Ett planförslag föreligger avseende ny detaljplan för Kv Montören m.fl. (västra
Prästängen), (antagandehandling). Syftet med detaljplanen är att skapa utrymme
för viss typ av handel och kontor samtidigt som möjligheten att bedriva icke
störande industri eller service upprätthålls. Detaljplanen med dess
exploateringsmöjligheter medför en större ombyggnad av korsningen
Ringvägen/Prästängsvägen som presenteras i Trafikutredning tillhörande
detaljplanen, se bilaga Trafikutredning korsningen Ringvägen/Prästängsvägen.
Enligt exploateringsavtalet tillhörande detaljplanen ska den totala faktiska
kostnaden för ombyggnationen av Ringvägen/Prästängsvägen fördelas så att
kommunen bekostar 30 % och exploatören bekostar 70 %.
Trafikverket avser ingå medfinansieringsavtal med kommunen under våren 2020
som preliminärt innebär att ombyggnationen berörande Ringvägen ska utföras
under hösten 2020 till en beräknad byggkostnad om cirka 4 miljoner kronor
(prisnivå januari 2020). Trafikverket har meddelat att en förutsättning kommer
vara att kommunen tar fram projekteringshandlingar under våren 2020.
Projekteringen inklusive kommunens projektledning med tillhörande
administrativa kostnader i samband med detta beräknas kosta 230 000 kronor.
Med anledning av ovanstående föreslår tekniska förvaltningen att
investeringsmedel ska äskas hos kommunstyrelsen för 2020 motsvarande 1 270
000 kronor, vilket avser 30 % av kostnaden för projektering av ombyggnation av
Ringvägen/Prästängsvägen och ombyggnation av Ringvägen.
Det föreligger två beslut i ärendet från Tekniska Nämnden, ett första där
nämnden äskar medel för genomförandet och ett ordförandebeslut baserat på en
noggrann genomgång av förvaltningens investeringsplan där det framgår att
Ångbåtskajens renovering inte kommer att slutföras i år. Därför vill man i stället
begära överfört medel från Ångbåtskaj-projektet för att använda det i detta
sammanhang. Medel för Ångbåtskajens slutförande kommer att äskas i 2021.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-03-11

Ordförandebeslut 2020-02-26
att föreslå kommunstyrelsen bevilja att medel motsvarande 1 270 000 kronor
omfördelas ifrån investeringsprojekt 81320 för ångbåtskajen till nytt
investeringsprojekt för ombyggnation Ringvägen/Prästängsvägen.
Tekniska nämndens beslut TN § 9
att föreslå kommunstyrelsen bevilja investeringsmedel 2020 för projektering av
ombyggnation Ringvägen/Prästängsvägen samt för ombyggnation av Ringvägen
motsvarande 1 270 000 kronor.
att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-03-11 § 72
Tjänsteskrivelsen av ekonomichef Carsten Sörlie
Trafikutredning korsningen Ringvägen/Prästängsvägen, 2018-03-01
Tekniska nämndens beslut 2020-02-25 § 9
Ordförandebeslut av Tekniska nämndens ordförande

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

att bevilja omdisponering av investeringsmedel 2020 från projektet 81320
Ångbåtskajen till projektet för projektering av ombyggnation
Ringvägen/Prästängsvägen samt för ombyggnation av Ringvägen motsvarande 1
270 000 kronor i enlighet med ordförande beslut av Tekniska Nämndens
ordförande.
att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutet skickas till
Diariet
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