Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsen i Falkenberg
2015-06-02

§ 150
Slutredovisning investeringsprojekt cirkulationsplats
väg 767/Strandvägen. (AU § 140) KS 2012-151

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna slutredovisning av investeringsprojektet cirkulationsplats väg
767/Strandvägen till protokollet.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden 2015-04-15, § 34
Sammanfattning av ärendet
Investeringsprojektet avser ombyggnad av fyrvägskorsningen väg 767/Strandvägen till
cirkulationsplats.
Ekonomi
Projektet cirkulationsplats väg 767/Strandvägen hade ett budgetanslag på 5 mkr. Projektets
totala utfall uppgår till 4,9 mkr och lämnar en positiv avvikelse på 124 tkr.
Övervägande
För slutredovisning av investeringsprojekt gäller att projekt med total utgift eller budget på
minst 5 mkr snarast efter färdigställande ska slutredovisas till kommunfullmäktige av den
nämnd som disponerar anslaget.
Vid protokollet
Oskar Åhrén
Protokollet justerat 2015-06-04 och anslaget 2015-06-05.
Utdragsbestyrkande

Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: kontaktcenter@falkenberg.se
www.falkenberg.se

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg
2015-05-12

§ 140
Slutredovisning investeringsprojekt cirkulationsplats
väg 767/Strandvägen. KS 2012-151

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna slutredovisning av investeringsprojektet cirkulationsplats väg
767/Strandvägen till protokollet.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden 2015-04-15, § 34
Sammanfattning av ärendet
Investeringsprojektet avser ombyggnad av fyrvägskorsningen väg 767/Strandvägen till
cirkulationsplats.
Ekonomi
Projektet cirkulationsplats väg 767/Strandvägen hade ett budgetanslag på 5 mkr. Projektets
totala utfall uppgår till 4,9 mkr och lämnar en positiv avvikelse på 124 tkr.
Övervägande
För slutredovisning av investeringsprojekt gäller att projekt med total utgift eller budget på
minst 5 mkr snarast efter färdigställande ska slutredovisas till kommunfullmäktige av den
nämnd som disponerar anslaget.
Vid protokollet
Oskar Åhrén
Protokollet justerat 2015-05-15 och anslaget 2015-05-18.
Utdragsbestyrkande

Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: kontaktcenter@falkenberg.se
www.falkenberg.se

Beslutsförslag
2015-04-28

Kommunstyrelseförvaltningen
Strategienheten

Slutredovisning investeringsprojekt cirkulationsplats väg
767/Strandvägen. KS 2012-151
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna slutredovisning av investeringsprojektet cirkulationsplats väg

767/Strandvägen till protokollet.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden 2015-04-15, § 34
Sammanfattning av ärendet
Investeringsprojektet avser ombyggnad av fyrvägskorsningen väg 767/Strandvägen till
cirkulationsplats.
Ekonomi
Projektet ventilationsanläggning Stadshuset hade ett budgetanslag på 5 mkr. Projektets
totala utfall uppgår till 4,9 mkr och lämnar en positiv avvikelse på 124 tkr.
Övervägande
För slutredovisning av investeringsprojekt gäller att projekt med total utgift eller budget på
minst 5 mkr snarast efter färdigställande ska slutredovisas till kommunfullmäktige av den
nämnd som disponerar anslaget.

Beslutet expedieras till:
Strategienheten
Tekniska nämnden

Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: kommun@falkenberg.se
www.falkenberg.se

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
tekniska nämnden i Falkenberg
2015-04-15

§ 34
Slutredovisning cirkulationsplats väg 767-Strandvägen. Dnr TKN
2012/1
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
1 Godkänna slutredovisningen samt överlämna till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Slutredovisning 2015-01-20.
Sammanfattning av ärendet
Ombyggnad av fyrvägskorsningen väg 767-Strandvägen till cirkulationsplats.
Ekonomi
Se bilaga.
(Bilaga TKN § 34/15)

Utdragsbestyrkande

Beslutet expedieras till:
Strategienheten
Kommunstyrelsen

Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: kontaktcenter@falkenberg.se
www.falkenberg.se

Tjänsteskrivelse
Datum

2015-01-20

Kommunstyrelseförvaltningen
Stadsbyggnadskontoret
Jimmy Vänestål
0346-886072
jimmy.vanestal@falkenberg.se

Slutredovisning projekt ”Cirkulationsplats väg 767- Strandvägen”
Tkn 2012-01
Av trafiksäkerhetsskäl tilldelade stadsbyggnadskontoret medel för ombyggnation av
fyrvägskorsningen Väg 767- Strandvägen till cirkulationsplats. Korsningen ligger inom
trafikverkets vägområde men finansieras till 100 % av Falkenbergs kommun. Arbetet
påbörjades 2011 med förstudie och arbetsplan enligt trafikverkets arbetsmetodik och
färdigställdes 2014.
Ekonomi
Budget 5000 tkr
Kostnad 4876 tkr
Positiv avvikelse 124 tkr
Projektör: Vectura (Förstudie Norkonsult)
Entreprenör: Varbergs Anläggnings AB
Projektledare: Jimmy Vänestål

Expedieras:
Ekonomienheten
Ksau

Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: kommun@falkenberg.se
www.falkenberg.se

