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Sammanträdesdatum

2020-09-17
Tekniska nämnden
Dnr TN 2017/383

§ 162 Gång och cykelväg Hörby- Ludvigsborg
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:


Överlåta ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering och beslut.

Sammanfattning av ärendet
Sträckan mellan Hörby och Höör är utpekad som otillräcklig när det gäller
framkomligheten för gång- och cykel, och finns med i gällande cykelvägsplan
för Skåne län.
Ett medfinansieringsavtal tecknades mellan Hörby kommun och Trafikverket
2018-03-13 gällande utbyggnad av gång- och cykelväg mellan Hörby och
Fulltofta.
I avtalet framgick att Trafikverket och Hörby kommun delar på kostnaderna
för åtgärd 1-2, som uppgår till 10-14 mnkr totalt. Åtgärd 3, som beräknas vara
6-7 mnkr, finansieras av Hörby kommun helt och hållet.
Trafikverket har under hösten 2019 meddelat att de tagit fram en skedeskalkyl
som visar på en kostnad av 21,5-25,4 mnkr för åtgärd 1 och 2 enligt prisnivå
201901, och har därför tagit fram ett nytt förslag till medfinansieringsavtal då
befintligt avtal inte längre är aktuellt.
För Hörby kommuns del innebär detta en investeringskostnad om totalt 17 –
20 mnkr där framtida driftskostnader tillkommer.
Enligt beslut från tekniska nämnden 2020-01-23, § 13 gavs tf förvaltningschef, gata/parkchef och tf planerings- och utvecklingschef i uppdrag att
utreda ärendet ytterligare tillsammans med Trafikverket innan nytt beslut om
medfinansieringsavtal fattas.
Gata/park har tillsammans med kommunledningen haft möte med
Trafikverket 2020-08-21. Från detta möte framkom att Trafikverkets
skedeskalkyl kvarstår. Det går inte att hitta några alternativa lösningar som
resulterar i lägre kostnader för Hörby kommun.
Kommunstyrelsen kommer lyfta frågan på kommande sammanträde för
beslut. Beslutet kommer handla om huruvida Hörby kommun kommer
avbryta projektet eller gå vidare och skriva på det nya medfinansieringsavtalet.
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden besluta:


Justerande

Överlåta ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering och beslut.

Utdragsbestyrkande
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Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-08-31-TN
Tekniska nämnden 2020-01-23 (2020-01-23 TN § 13)
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Tf förvaltningschef tekniska nämnden
Projektledare gata/park
_____
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