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Datum

BIDRAG TILL ENSKILDA VÄGAR
Fastställt av kommunfullmäktige 2015-11-23, §141
Begrepp
Ordet förening innebär i dessa regler både samfällighetsförening med uppgift
att förvalta väg såsom gemensamhetsanläggning enligt lantmäteriförrättning
och vägförening bildad enligt äldre beslut eller på frivilligt sätt.
Bidrag lämnas till att täcka delar av kostnader för:
1. Drift av väg
2. Särskild drift av väg, uppdelad på;
- förnyelse av asfaltbeläggning
- mindre förbättringsarbete
Drift omfattar barmarksunderhåll (lagning och avjämning av vägytan,
dammbindning, dikesrensning och liknande arbeten inklusive material) och
vinterväghållning (kantmarkering, plogning och halkbekämpning).
Förnyelse av asfaltbeläggning omfattar läggning av nytt slitlager, inklusive
normal justering, på en betydande del av vägsträckan.
Mindre förbättringsarbeten omfattar exempelvis byte av trumma,
brounderhåll och liknande punktvisa arbeten, inklusive material.
Bidrag lämnas inte till administration av föreningsverksamhet eller till
anläggande av så kallade farthinder.
Bidragsnivåer och utbetalning
Kommunens bidrag ges i förhållande till statligt utbetalt bidragsbelopp, som
baseras på beräknad driftkostnad. Bidraget är 65% av skillnaden mellan
utbetalt statligt bidragsbelopp och beräknad driftkostnad. Kommunens
bidrag begränsas till att summan av statligt bidrag och kommunalt bidrag
uppgår till maximalt 90% av beräknad driftkostnad.
Särskilt driftbidrag
Bidrag ges med 50% av i förväg godkända kostnader för förnyelse av
asfaltbeläggning eller mindre förbättringsarbeten, efter avdrag med utbetalat
statligt bidrag.
Utbetalning
Årligt driftbidrag utbetalas i efterskott för kalenderår och bidragsbeloppet
utbetalas till föreningens konto i februari månad eller senare i fall där
ansökan har behövt kompletteras.
Särskilt driftbidrag utbetalas när det i förväg godkända arbetet är utfört,
ekonomiskt underlag är inlämnat och övriga förhållanden kring arbetet kan
godkännas av Samhällsbyggnadsförvaltningen.
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Villkor som ska uppfyllas för att bidrag ska utbetalas
1. Pengar till bidrag ska finnas att tillgå enligt kommunfullmäktiges
anslag till verksamheten. I annat fall betalas bidrag ut procentuellt i
förhållande till tillgängliga medel.
2. Förening som söker ska vara verksam enligt egen stadga eller i vart
fall ha utsedd styrelse med kassör och därtill revisor. Vidare ska
förening hålla räkenskaper, sammanställa årsbokslut med tillhörande
revisorsutlåtande samt hålla årsmöten som protokollförs.
3. Ansökan om bidrag för närmast föregående år ska vara lämnad till
Samhällsbyggnadsförvaltningen senast 1 januari. Bidrag lämnas inte
till kostnader som hör till än tidigare år.
4. Ansökan om bidrag till särskild drift av väg (beläggningsförnyelse
eller förbättring) ska vara lämnad till Samhällsbyggnadsförvaltningen
senast 30 april det planerade utförandeåret.
5. Ansökan ska omfatta dels tekniskt och ekonomiskt underlag, dels
uppgifter om vem som är ordförande, kassör och revisor, dels bokslut
och revisionsutlåtande från närmast föregående år och årets
årsmötesprotokoll. Ansökan kan utöver tekniskt och ekonomiskt
underlag kompletteras efter den 30 april om så behövs med tanke på
tidpunkt för årsmötet.
6. Förening som uppfyller vägstandard för Trafikverkets vägbidrag ska
först beviljas sådant innan kommunens bidrag kan beviljas.
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