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BESLUT 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Allt icke lagbundet vägunderhåll utanför täto1ter avvecklas, senast I
oktober 2020.

- Ersättningsbeloppet ändras till 1 000 kronor per år och fastighet med
permanent boende, indexregleringen avskaffas.

- Ersättningsbeloppet kan endast sökas av samfällighetsföreningar eller
gemensamhetsanläggningar och för vägar där permanent boende finns.

- Inom tätorter avvecklas snöröjning och underhåll av gator och vägar där
kommunen inte är juridiskt ansvarig för väghållningen och där det är
praktiskt möjligt, senast den 31 maj 2023

ÄRENDE 

För närvarande plogar och underhåller kommunen 28 mil vägar. Budgeten 
för detta är 7 500 000 kronor. I stadsplanen finns det bara 4 mil väg som 
kommunen är ansvarig för. En översyn av enskilda vägar och tätortsgränser 
har utförts. Alla vägar har utretts och ett förslag har utformats. 

Enligt förslaget ska 99 vägar överlämnas till fastighetsägare och 43 vägar 
som berör VA-verksamheten ska avgiftsbeläggas. Kommunen ska ploga 
vägar bara inom tät01terna. Resten ska överlämnas till fastighetsägarna där 
det är möjligt. 

Detta förslag kallas vägutredningen och ligger till grund för fortsatt arbete. 

Ekonomi 

Vägutredningens mål är att sänka kostnader för drift och underhåll av vägar. 
Besparingen kan vara 412 000 kronor år 2020. På sikt kan besparingen 
sammanlagt vara 1 584 000 kronor. 
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- Allt icke lagbundet vägunderhåll utanför tätorter avvecklas, senast 1
oktober 2020.

- Ersättningsbeloppet ändras till 1 000 kronor per år och fastighet med

permanent boende, indexregleringen avskaffas.

- Ersättningsbeloppet kan endast sökas av samfällighetsföreningar eller

gemensamhetsanläggningar och för vägar där permanent boende finns.

- Inom tätorter avvecklas snöröjning och underhåll av gator och vägar där

kommunen inte är juridiskt ansvarig för väghållningen och där det är

praktiskt möjligt, senast den 31 maj 2023.

YRKANDE 

Lars-O lof Mattsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Nils-Olof Friberg (LPO) yrkar att kommunstyrelsens förslag avslås. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Fribergs yrkande och 
finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet expedieras till: 

Samhäl Is byggnadsförval tningen 
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