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Höjning av det årliga driftbidraget för enskilda vägar 
 

Tekniska nämndens beslut 
1. Driftbidraget höjs med 1 krona per meter och år till 5,25 kronor per meter och år för de enskilda 

vägarna som enbart har kommunalt bidrag fr.o.m. år 2014. 
 

Ärendet 
Nuvarande driftbidrag till de enskilda vägarna utan statsbidrag har varit oförändrat sedan år 2008. 
Driftbidraget utgår idag med 4,25 kr per m/år. För de första 300 m utgår inget bidrag. 
 
För enskilda vägar som har statsbidrag indexjusteras det statliga driftbidraget upp av Trafikverket 
varje år. Det kommunala bidraget utgör sedan 40 % av det statliga bidraget.  
 
För de enskilda vägarna som enbart har kommunalt driftbidrag sker inte denna indexjustering.   
Av den anledningen föreslår tekniska kontoret en höjning av driftbidraget för dessa med 1 kr per 
m/år fr.o.m. år 2014. Utbetalning sker under februari/mars 2015. 
 

Yttrande 
Tekniska kontoret föreslår att det kommunala driftbidraget höjs med 1 kr per meter till 5,25 kr per 
meter för de enskilda vägarna som enbart har kommunalt bidrag.  
Höjningen medför en merkostnad av ca 36 000 kronor per år. Medlen fördelas inom 
gatuavdelningens driftbudget. 
 

Ärendets behandling 
Tekniska kontoret föreslår, tekniska nämnden beslutar att höja driftbidraget med 1 kr per meter och 
år till 5,25 kr per meter och år för de enskilda vägarna som enbart har kommunalt bidrag fr.o.m. år 
2014. 

Dagens sammanträde 
Utredningsingenjör Christer Nesting föredrar ärendet. 
 
Ordföranden föreslår nämnden enligt tekniska kontorets förslag, tekniska nämnden beslutar att höja 
driftbidraget med 1 kr per meter och år till 5,25 kr per meter och år för de enskilda vägarna som 
enbart har kommunalt bidrag fr.o.m. år 2014. 
Ordföranden ställer proposition och finner att nämnden bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteutlåtande/utredning från utredningsingenjör Höjning av det årliga driftbidraget för enskilda 

vägar 
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