MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2017-06-07
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Hörsalen, Hyltebruk kl. 08:00-11:30

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Marie-Louice Lindström (S) (1:e vice
ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Maria Johansson Arnström
(S), Krister Mattsson (S), Bengt-Åke Torhall (L), Andreas Algerbo (C), Johan
Edenholm (KV), Bo-Gunnar Åkesson (M), Maria Hedin (S) ersätter Jerzy
Golowkin (-), Anders Bertilsson (SPI) ersätter Johan Fahlen (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Gunnel Johansson (S)

Övriga närvarande

Per Borg (Kommunchef), Susanne Ohlsson (Kommunsekreterare), Kerstin
Thörner (Nämndsekreterare)

Utses att justera

Anna Roos (C)
Bengt-Åke Torhall (L)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

ANSLAG/BEVIS
Organ
Sammanträdesdatum
Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

Underskrift

§106

Sekreterare

.................................................
Susanne Ohlsson

Ordförande

................................................
Ronny Löfquist (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Anna Roos (C)

……………………………………….
Bengt-Åke Torhall (L)

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Kommunstyrelsen
2017-06-07
Datum för anslags
nedtagande

Kommunledningskontoret

.................................................

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§106
Bro över Västerån Kinnared
2016 KS0372
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att finansiera investeringen en gång- eller gång- och cykelbro
inkl. belysning över Västerån i Kinnared med 1 800 000 kr.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att köpa in en gångeller gång- och cykelbro inkl. belysning över Västerån i Kinnared. Placering sker enligt
bifogad primärkarta. Detta är under förutsättning att kommunfullmäktige finansierar
investeringen.
Kommunstyrelsen ber samhällsbyggnadsnämnden att återkomma med driftkostnad till REPjusteringen i november 2017.
Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att söka bidrag hos
Jordbruksverket för mindre infrastrukturinvesteringar.
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att skyndsamt
utreda förutsättningarna att skapa en tillfällig gångbro eller en gång- och cykelbro samt
tillfarter till denna över Västerån i Kinnared. Underlaget behöver innehålla svar på:









Bästa placering
Finansieringsform
Kostnad för tillfällig bro
Kostnad anslutningar
Ansvarsfrågor
Markfrågor
Tidplan
Möjlighet till eventuell medfinansiering.

Samhällsbyggnadskontoret har undersökt en lämplig placering av en bron över Västerån i
Kinnared med anslutning av tillfarter samt tagit in tre budgetofferter och sammanställt dess
kostnader. Inga markundersökningar ingår i utredningen. Budgetofferterna ska ses som ett
riktpris och är endast en ungefärlig kostnad.
Handlingar i ärendet






§124 KSAU Tillfällig bro över Västerån Kinnared
§335 KSAU Extra ärende: Tillfällig bro över Västerån Kinnared
Primärkarta över gångbro Kinnared 2
Primärkarta över gångbro i Kinnared
Tjänsteskrivelse Uppdrag att utreda tillfällig gångbro eller en gång- och cykelbro i Kinnared
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 Ärendebeskrivning - Gångbro över Västerån, Kinnared
 Kostnadsberäkningar för gång- och cykelbro
 §22 SBN Uppdrag att utreda tillfällig gångbro eller en gång- och cykelbro över Västerån,
Kinnared
 Bild, bro kalkyl 1
 Bild, bro kalkyl 2
 Bild, bro kalkyl 3

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomienheten
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