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Antagen av kommunfullmäktige 2021-06-14 § 35

Enskilda vägar med statsbidrag
Särskilt driftsbidrag
För enskilda vägar till vilken staten lämnar 60 % eller högre bidrag, utgår kommunalt
bidrag med 80 % av mellanskillnaden.
Vägar till vilka statsbidrag utgår med mindre än 60 % lämnas kommunalt bidrag med
högst 32 % på godkänd slutkostnad.
Restriktioner
Vid upprustning ska detta beslutas från fall till fall. Berörd vägförening ska meddela
kommunen och få kommunens godkännande av kommunalt bidrag innan arbeten
påbörjas. Efter anmälningar om bidrag kan medföra att kommunalt bidrag ej medges.
Det kommunala bidraget är max 100 000 kronor som kan utgå.
Kommunalt bidrag utgår inte till marklösen.
För timlön angående eget arbete utgår inte kommunalt bidrag.
Det kommunala bidraget ska utbetalas när vägen är avsynad och godkänd av
Trafikverket. Utbetalning sker i turordning efter inkommen slutredovisning och
ansökan om kommunalt bidrag och tillgång till anvisade medel.
Underhåll
Ett kommunalt bidrag utgår med 50% på mellanskillnaden av statsbidraget och den
godkända kostnaden, till berörd väg där statsbidrag utgår med 60 % eller högre. För
vägar lägre än 60% utgår inget kommunalt bidrag.
För eventuell kostnad för stickbuskar utgår ej kommunalt bidrag.
Vinterunderhåll
Kommunen sköter vinterunderhållet mot uppbärande av statsbidraget för
vinterunderhåll om vägföreningen så önskar. Kommunen fakturerar vägföreningen
kostanden som är lika med statsbidraget för vinterunderhåll avräknat det kommunal
bidraget för sommarunderhåll.
Kommunen debiterar vägföreningar en administrativ avgift om 10% som beräknas på
den beräknade kostnaden för vinterunderhållet enligt Trafikverkets uträkning.
Denna administrativa kostnad ska täcka kommunens kostnader för hantering kring
vinterunderhållet såsom upphandlingar, entreprenörs kontakter, administration av
vad vägföreningen ska inbetala till kommunen.
Kommunstyrelsen tillämpar och tolkar och tolkar detta reglemente och äger därvid
delegera beslutsrätten enligt kommunstyrelsens reglemente.
Vid tvist rörande tolkningen av reglementet hänskjuts ärendet för avgörande till
kommunfullmäktige.
2

