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Uppdatering regler kommunalt vägbidrag
Ärendebeskrivning
Nuvarande gällande beslut: Dnr 2009.417 TN
Nya och tillkommande regler för berättigande av bidrag:
1. Vägsträckan ska vara minst 200 meter lång.
Längden avser sträckan från allmän eller samfälld väg till yttergräns för tomt eller
gårdsplan.
Vägen ska vara öppen för allmän trafik och får inte på något sätt hindra eller
begränsa framkomligheten.
2. Vägen ska hållas i gott skick och vara framkomlig för motortrafik året runt.
3. Samma regler gäller för alla föreningar. Oavsett storlek på förening och var i
kommunen den befinner sig.
Förklaring till föreslagna ändringar gällande bidrag till enskilda vägar:


Punkt 1
Vi anser att bidrag baserat på enbart väglängd gör utfallet mer rättvist. I dagsläget
mäter man längd x bredd x á pris.
Beroende på årstid skiljer sig vägbredden under året, andra saker som påverkar
vägbredden är växlighet, dikning etc. och vägbredden är dessutom inte lika under en
hel vägsträcka.
De större bredare vägarna har oftast statsbidrag och påverkas inte av denna ändring.
Andra kommuner har oftast ett krav på att vägen ska vara minst ett antal meter.



Punkt 2
Bidraget är till för att servicetrafik ska fungera för boende och för att allmänheten ska
kunna nyttja allemansrätten därför anser vi att framkomlighet är ett självklart krav.
Punkt 3. Tillkommande då gällande beslut inte omfattar Gräfsnäs, St. Mellby, Västra
Bodarna samt Sollebrunn



I tidigare beslut gällde också att bidrag som hamnade under 500 kr inte betalades ut för att
underlätta administrationen.
Detta vill vi upphäva med motiveringen att detta innebär ökad arbetsbelastning genom extra
hantering, uträkningar, utskick istället för en minskning som beslutet anger.
Genom att tydliggöra villkoren så minskas risken för missförstånd och misstolkningar och
mer rättvisa, korrekta utbetalningar kommer ske.

Ekonomisk bedömning
Ingen ekonomisk påverkan

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner Samhällsbyggnadskontorets förslag till förändringar
av regler kring kommunalt vägbidrag

Beslutet ska skickas till
Chef Hanna Jonsson Gatu-parkavdelningen

Hanna Jonsson
Avdelningschef Gatu- parkavdelningen

Peter Öhrn
Enhetschef Trafik och planering

