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Dnr 2016/716

De enskilda vägarna i Leksands kommun - Regler för
kommunalt stöd till enskilda vägar
Beskrivning av ärendet
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 12 juni 2019, § 37, och på
kommunstyrelsen den 9 december 2019, § 147, gavs i uppdrag till
förvaltningen att dels redovisa utfallet av den i regelverket gjorda
klassificering av de enskilda vägarna i kommunen, dels göra en
kostnadsberäkning av en viss ändring av regelverket.
Bedömning
Med anledning av de redovisningar och beräkningar som gjorts föreslås att
samtliga enskilda vägar som uppfyller kraven i regelverket kommer att
erbjudas både barmarks- och vinterskötsel.
Den beräknade kostnadsökningen för detta kommer att hanteras inom
nuvarande budgetutrymme. Det är möjligt genom implementeringen och
tillämpningen av regelverket och det ska dessutom ses som rimligt mot
bakgrund av de väder-/säsongsvariationer som ändå finns inom denna
verksamhet.
Förslaget innebär ändringar i avsnitten 3.1 och 3.2.1 i förhållande till
lydelsen beslutad av KF 2020-06-12, § 37.
Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2020-02-10,
§ 16
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-02-06
Förslag till Regler för kommunalt stöd till enskilda vägar
Yrkanden
Ulrika Liljeberg (C), Sebastian Larsson (M), Viktor Zakrisson (S), Mikael
Kyller (KD) och Jimmy Karlsson (BP) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
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Markus Kummu (V) yrkar att ärendet återremitteras göra en utredning där de
respektive kostnaderna och övriga effekter av vägförening kontra kommunal
vägskötsel redovisas.
Propositionsordning
Ordföranden frågar först fullmäktige om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras och finner att fullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras
idag.
Ordföranden frågar därefter om fullmäktige ska besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige gör detta.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Anta Regler för kommunalt stöd till enskilda vägar, i enlighet med
förslaget.
2. I samband med beslutet enligt första punkten upphör regelverket antaget
av KF 2019-06-12, § 37, p.1, att gälla.
Reservationer
Markus Kummu (V), Kajsa Fredholm (V), Inga Westlund (V) och Yvonne
Ineteg (V) reserverar sig mot ovanstående beslut.
Beslutet skickas till
Gatuchef Olle Oskarsson, Leksandsbostäder AB
Trafikenheten
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