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§ 59 Dnr 2016/716 

Ekonomiskt stöd för förbättrings- och 
upprustningsåtgärder av enskild väg (kommunalt 
upprustningsbidrag) 

Beskrivning av ärendet 
Från fastighetsägare längs enskilda vägar finns ofta önskemål om åtgärder 
för att förbättra vägens standard. För de enskilda vägar som har statligt 
driftbidrag finns möjlighet att söka statligt bidrag till vissa 
underhållsåtgärder.  
 
Nu föreslås ett kommunalt bidrag för vägförbättringar. Det kan till exempel 
vara vägförstärkningar, trumbyten, beläggningsarbeten, ombyggnation, 
brounderhåll mm. Bidraget föreslås kunna utgå med upp till 50 % av 
kostnaden. 
 
Bidrag ges i mån av medel. Bidragets storlek liksom prioritering görs utifrån 
kommunens bedömning av de inkomna ansökningarna.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
1. Införa ett upprustningsbidrag på 1 mkr årligen för enskilda vägar till dess 
annat beslut eventuellt fattas i samband med budget.  
2. Uppdra till förvaltningen att ta fram ett förslag på bidragsmodell. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-06-03. 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen 2022-06-14, § 87 

 
Yrkanden 
Ulrika Liljeberg (C), Sebastian Larsson (M), Viktor Zakrisson (S) Aarno 
Magnusson (C), Tomas Bergsten (C) Kenneth Dahlström (C), Karin 
Mikkonen (C), Karin Byström (C), Mikael Kyller (KD) och Mats Rönnblads 
(S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-06-27 

 
 

  
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

Markus Kummu (V), Jimmy Karlsson (BP) och Anna- Lena Blomqvist (SD) 
yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag 

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Ulrika Liljebergs (C), Sebastian Larssons (M), Viktor 
Zakrissons (S), Aarno Magnussons (C), Tomas Bergstens (C) Kenneth 
Dahlströms (C), Karin Mikkonens (C), Karin Byströms (C), Mikael Kyllers 
(KD) och Mats Rönnblads (S) yrkande om bifall mot Markus Kummus (V), 
Jimmy Karlssons (BP) och Anna- Lena Blomqvists (SD) yrkande om avslag 
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Ulrika Liljebergs (C) med 
fleras yrkande.  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Införa ett upprustningsbidrag på 1 mkr årligen för enskilda vägar till dess 
annat beslut eventuellt fattas i samband med budget.  
2. Uppdra till förvaltningen att ta fram ett förslag på bidragsmodell. 

Reservationer 
Inga Westlund (V), Yvonne Ineteg (V), Markus Kummu (V), Lena Ihlar (V), 
Jimmy Karlsson (BP), Mats Blomqvist (BP), Gunnar Fälldin (BP), Andreas 
Ruuth (SD), Inger Matsson (SD) och Anna-Lena Blomqvist (SD) reserverar 
sig mot beslutet. 

Beslutet skickas till 
Trafikenheten 
Samhällsbyggnadschef Åke Sjöberg 
Ekonomiavdelningen 
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