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NYA NORMER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL ENSKILDA
VÄGAR INOM ESKILSTUNA KOMMUN
Beslut
För egen del
Förvaltningens förslag till nya ”Normer för kommunala bidrag till enskilda
vägar inom Eskilstuna kommun” godkänns samt att normerna börjar gälla från
1 januari 2006.
Förslag till kommunfullmäktige
Nya ”Normer för kommunala bidrag till enskilda vägar inom Eskilstuna
kommun” antas samt att normerna börjar gälla den 1 januari 2006.
Sammanfattning
En omarbetning av de nuvarande normerna för kommunalt bidrag till enskilda
vägar är genomförd. Ändringar och justeringar är genomförda i enlighet med
förslag i utredningen ”Utredning avseende konsekvenser för enskilda vägar
mm inom Eskilstuna kommun”. Förslaget till nya normer innebär följande.
Minsta väglängd för bidragsberättigande höjs från 200 meter till 600 meter.
Vägföreningar med många småvägar, tillsammans minst 600 m, skulle
erbjudas driftbidrag.
Förnyad ansökan om kommunalt bidrag till enskild väg skall göras med
uppdaterade och kompletterade uppgifter kring styrelse, vägkartor,
utbetalningssätt och adresser. Ansökningar ska därefter göras varje 5:e år.
Omarbetningen av normerna för kommunalt bidrag till enskilda vägar har
gjorts i samarbete med Torshälla stads nämnd som behandlar ärendet lika.
Sammanfattningsvis är förslagen på förändringar i normerna en anpassning till
dagens väg- och samfällighetsföreningars utformning samt att kommunens
administration av dessa föreningar blir enklare och mer effektiv.
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Ärendebeskrivning
Stadsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse daterad den 3 juni 2005 yttrat
följande.
Minsta väglängd för bidragsberättigande höjs från 200 meter till 600 meter.
Vägarna slås ihop till en total väglängd så att även vägföreningar med flera
korta vägavsnitt ges möjlighet till bidrag.
För att få en uppdatering av adressregister och underlag för bidrag skall en
förnyad bidragsansökan göras. Detta avser endast enskilda vägar som enbart
har kommunalt bidrag.
För att i framtiden underlätta ajourhållningen av vägföreningarna och deras
uppgifter skall en ny ansökan om bidrag göras varje 5:e år. Detta avser endast
enskilda vägar som enbart har kommunalt bidrag.
Sammanfattningsvis är förslagen på förändringar i normerna en anpassning till
dagens väg- och samfällighetsföreningars utformning samt att kommunens
administration av dessa föreningar blir enklare och mer effektiv.

