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KS § 144 Bidrag till enskilda vägar i Aneby 
kommun
Dnr KS 2022/210

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att upphäva kommunfullmäktiges beslut den 24 november 2008 § 88, 
att upphäva kommunalfullmäktiges beslut den 8 oktober 1970 § 78, 
att Aneby kommun betalar ut bidrag med tio (10) procent av Trafikverkets 
godkända bidragsunderlag till enskilda vägföreningar, 
att ansökan årligen lämnas in senast 1 mars och att bidrag utbetalas i efterskott en 
gång per år,
att driftbidrag för enskilda vägar som inte har rätt till statligt bidrag genom 
Trafikverket, så kallade utfartsvägar, utbetalas en gång om året efter godkänd 
ansökan för vägar till permanentboende, med minst en mantalsskriven, om 2,50 kr 
per löpmeter,
att ersättningen ska index uppräknas årligen,
att sträckan beräknas från bostadstomtens in- och utfart fram till allmän väg eller 
enskild väg som är statligt bidragsberättigad,
att vägen ska hållas öppen och underhållas i enlighet med vad Trafikverket kräver 
för att lämna statligt och årligt driftbidrag till enskild väg, 
att fastighetsägaren ska redovisa vägens skick och lämna in de uppgifter i samband 
med ansökan som kommunen kräver samt med möjlighet för kommunen att 
besikta vägsträckan, 
att ansökan om driftbidrag ska ske årligen, senast 1 mars, med utbetalning i 
efterskott, 
att om en väg stängs för trafik utan kommunens medgivande, eller om vägens 
underhåll är eftersatt, får kommunen besluta att beviljat driftbidrag inte ska betalas 
ut, samt
att bidragsreglerna träder i kraft den 1 januari 2023.

Reservation
Kristin Apsey (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Caroline von Wachenfelt (M), Anita Walfridsson (M) och Sandra Bergqvist (M) 
reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga x.

Ärendebeskrivning 
Aneby kommun har två för närvarande olika former av bidrag för enskilda vägar. 
I första hand betalar kommunen ut tio (10) procent av Trafikverkets godkända 
bidragsunderlag till enskilda vägföreningar. Detta bidrag har gällt sedan 1 januari 
2009 efter beslut i kommunfullmäktige i november 2008. Förslaget är att detta 
bidrag kvarstår på samma sätt även fortsättningsvis, dock med förändringen att 
bidrag efter ansökan betalas ut en gång per år, detta för att minska 
administrationen. I kommunfullmäktiges beslut från 2008 framgår att bidraget ska 
betalas ut två gånger per år. 

I dåvarande kommunalfullmäktige beslutades i oktober 1970 om kommunalt 
bidrag till enskilda vägar som inte erhåller statsbidrag, vägar som utgör 
utfartsvägar. Enligt regelverket är bidraget 70 öre per löpmeter när det kommer 
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till vägar med permanentboende och 50 öre per löpmeter när det kommer till 
vägar där det rör sig om fritidsboende. Bidrag hanteras av tekniska enheten. 
Bidraget har inte betalats ut de senaste åren, men har nu efterfrågats av någon 
enstaka fastighetsägare.

Samhällsbyggnadschef Michael Wirestam föredrar ärendet.

Yrkanden
Irene Oskarsson (KD) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag till beslut.

Sandra Bergqvist (M) yrkar avslag till att-satsen ”att ansökan årligen lämnas in 
senast 1 mars och att bidrag utbetalas i efterskott en gång per år”.

Kristin Apsey (SD) och Sandra Bergqvist (M) yrkar avslag till att-satsen ”att 
driftbidrag för enskilda vägar som inte har rätt till statligt bidrag genom 
Trafikverket, så kallade utfartsvägar, utbetalas en gång om året efter godkänd 
ansökan för vägar till permanentboende, med minst en mantalsskriven, om 2,50 kr 
per löpmeter”, samt efterföljande att-satser.

Beslutsgång
Ordförande ställer allmänna utskottets förslag till beslut mot Sandra Bergqvist (M) 
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets 
förslag. (Omröstning 1.)

Ordförande ställer allmänna utskottets förslag till beslut mot Kristin Apsey (SD) 
och Sandra Bergqvist (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
allmänna utskottets förslag. (Omröstning 2.)

I övriga att-satser beslutar kommunstyrelsen i enlighet med allmänna utskottets 
förslag till beslut.

Omröstning begärs
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning (Omröstning 1.):
Ja-röst för bifall till allmänna utskottets förslag till beslut
Nej-röst för bifall till Sandra Bergqvist (M) yrkande

Kommunstyrelsen beslutar således med nio (9) ja-röster och fem (5) nej-röster 
enligt allmänna utskottets förslag.

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning (Omröstning 2.):
Ja-röst för bifall till allmänna utskottets förslag till beslut
Nej-röst för bifall till Sandra Bergqvist (M) yrkande

Kommunstyrelsen beslutar således med nio (9) ja-röster och fem (5) nej-röster 
enligt allmänna utskottets förslag.

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunalfullmäktige 1970-10-08 § 78 med bilaga 
Protokoll kommunfullmäktige 2008-11-24 § 88 
Tjänsteskrivelse 2022-05-11
Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2022-06-13

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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