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Bidrag till enskilda vägar  
Förslag till beslut 
I trafiknämnden 

1. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa bidragskriterier för 
enskilda vägar i enlighet med bilaga 1 till trafikkontorets tjänsteutlåtande. 

2. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att de nya bidragskriterierna för 
enskilda vägar ska gälla från och med 1 januari 2024.  

3. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att ge trafiknämnden delegation att 
utifrån ovan givna principer besluta om bidragen för respektive 
verksamhetsområde. 

Sammanfattning 
Enskilda vägar med bidrag 
Trafikkontoret genomför just nu en översyn av stadens hantering av enskilda vägar på 
uppdrag av trafiknämnden. Syftet är dels att förenkla för stadsplanering, dels att klargöra 
ägande och ansvarsförhållanden. Målet är att uppnå en likabehandling av 
samfälligheterna och i samband med det också uppnå ett tydligt och enkelt 
förhållningssätt mellan enskilt ägande och kommunaltekniska anläggningar.  

Den 17 december 2020 beslutade därför trafiknämnden att ge trafikkontoret som ett första 
steg i uppdraget att ta fram ett förslag på kriterier för bidrag till vägföreningarna. 

Mellan 1972 och 1994 fattades ett antal beslut om bidrag till enskilda vägar av 
kommunfullmäktige. Ärendet med de regler för bidrag som tillämpas idag bordlades dock 
i januari 1995 och något beslut fattades sedan aldrig. 

Trafikkontoret bedömer att dagens kriterier för bidrag i stort sett är tillämpbara, men att 
de behöver ses över och förtydligas, exempelvis vad de får användas till.  

Bidraget till gatubelysningen innebär att trafikkontoret sköter vägföreningarnas 
anläggningar och levererar elen till dem. Detta har skapat en otydlighet om vem som 
egentligen äger anläggningarna. Trafikkontoret föreslår att driften av 
belysningsanläggningarna succesivt lämnas över till föreningarna och bidrag betalas ut 
per belysningspunkt. 

Vägsamfälligheterna i södra skärgården, genom överenskommelser från 2011, erhåller 
betydligt större bidrag än övriga vägföreningar och vägsamfälligheter i staden. Detta är 
inte förenligt med likställighetsprincipen i kommunallagen. Överenskommelserna bör 
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därför sägas upp så att dessa föreningar kan söka driftsbidrag i enlighet med föreslagen 
huvudprincip (se bilaga1). 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Bidraget till gatubelysningen innebär att trafikkontoret sköter vägföreningarnas 
anläggningar och levererar elen till dem. Trafikkontoret föreslår att driften av 
belysningsanläggningarna succesivt lämnas över till föreningarna och bidrag betalas ut 
per belysningspunkt. 

Denna övergång beräknas ta cirka 5 år. Det kommer att uppstå en kostnad för 
trafikkontoret i samband med överlämnandet, men denna bedöms kunna hanteras inom 
befintlig budget. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Trafikkontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Trafikkontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

 

Bilagor 

1. Regler för bidrag till enskilda vägar inom Göteborgs Stad 
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Ärendet  
Ärendet som behandlade de kriterier för bidrag till vägföreningar och vägsamfälligheter 
som tillämpas idag bordlades av kommunfullmäktige i januari1995. Det fattades sedan 
aldrig något beslut. 

Trafikkontoret föreslår att kriterierna för bidrag till vägföreningar och vägsamfälligheter 
uppdateras. Detta innebär bland annat att driften av belysningsanläggningarna succesivt 
lämnas över till föreningarna och bidrag betalas ut per belysningspunkt. 

Vägsamfälligheterna i södra skärgården genom överenskommelser från 2011 får betydligt 
större bidrag än övriga vägföreningar och vägsamfälligheter. Detta är inte förenligt med 
likställighetsprincipen i kommunallagen. Överenskommelserna bör därför sägas upp. 

Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
Trafikkontoret genomför just nu en översyn av stadens hantering av enskilda vägar på 
uppdrag av trafiknämnden. Syftet är dels att förenkla för stadsplanering, dels att klargöra 
ägande och ansvarsförhållanden.  Målet är att uppnå en likabehandling av 
samfälligheterna och i samband med det också uppnå ett tydligt och enkelt 
förhållningssätt mellan enskilt ägande och kommunaltekniska anläggningar.  

Den 17 december 2020 beslutade därför trafiknämnden att trafikkontoret som ett första 
steg i uppdraget att ta fram ett förslag på kriterier för bidrag till vägföreningarna. 

Trafikkontoret bedömer att dagens kriterier för bidrag i stort sett är tillämpbara, men att 
de behöver ses över och förtydligas. 

Bidraget till gatubelysningen har inneburit att trafikkontoret sköter vägföreningarnas 
anläggningar och levererar elen till dem. Detta har skapat en otydlighet om vem som 
egentligen äger anläggningarna. Bidragen till gatubelysningen söks inte årligen på samma 
sätt som bidragen till gatudrift utan löper på från år till år. Trafikkontoret ser därför ett 
behov av att växla över från nuvarande hantering till ett system där det är tydligt att 
belysningsanläggningarna ägs av föreningarna. Bidrag får då sökas på samma sätt som 
för bidragen till gatudrift. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktiges handlingar 1972 nr 230 
Vägföreningar och vägsamfälligheter bildade genom förrättning fick bidrag med  

• 20% av de beräknade underhållskostnaderna om stadsbidrag med 70 % utgick 
• högst 70% av de beräknade underhållskostnaderna om statsbidrag ej utgick 

Kommunfullmäktiges handlingar 1982 nr 276 
Kommunfullmäktige beslutade att kvartersgator inte skulle omfattas av bidragen, 
eftersom de i byggts enligt detaljplan för att minska totalkostnaden för kommunen. 

Kommunfullmäktiges handlingar 1983 nr 492 
De statliga bidragen sänktes från 70 till 50% av beräknad underhållskostnad. 

Kommunfullmäktige beslutade att höja bidraget till föreningar med statligt bidrag från 
20% till 40%. 



 

Göteborgs Stad Trafikkontoret, tjänsteutlåtande 4 (5) 
   
   

Tjänsteutlåtande trafiknämnden: ”Förändring av gällande regler för enskilda vägar” 
den 26 maj 1994 
Den bidragsberättigade kostnaden för drift och löpande underhåll av det enskilda vägnätet 
kopplas till samma standard som för kommunala bostadsgator. Bidrag ska utgå med 70% 
och max sammanlagt 90% där statligt bidrag betalas ut. (enligt KF 1983:492) 

Iståndsättningsbidraget (upprustningsåtgärder/utbyte av uttjänta anläggningsdelar) ska 
bedömas från fall till fall och kostnaden ska täckas med 50%. 

Bidragsnivån för drift- och underhåll för belysning har inte fastställts av 
kommunfullmäktige tidigare, föreslås att bidrag utgår till hela kostnaden dvs 100%.  

För nyanläggning eller standardhöjande åtgärder på väg- och belysningsanläggningar 
förslås att inget bidrag ska utgå. 

Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att nämnden ges delegation att besluta om 
den exakta bidragsnivån. 

Tjänsteutlåtande stadskansliet den 14 december 1994 
Förslag till beslut enligt trafiknämndens förslag ”förändring av gällande regler för 
enskilda vägar” 1994-05-26. 

Tjänsteutlåtande stadskansliet den 12 januari 1995 
Föregående tjänsteutlåtande från 1994-12-14 bordlades i väntan på komplettering från 
Stadskansliet avseende införlivningsavtalen som tecknades vid 
kommunsammanslagningarna. 

Även detta tjänsteutlåtande bordlades, så det finns alltså inte något fullmäktigebeslut. 

Södra skärgården 
I samband med kommunsammanslagningen 1974 förband sig Göteborgs kommun att 
bekosta väghållningen i stadsdelarna Askim och Styrsö. Villkoret var att de övertagna 
vägföreningarna och vägsamfälligheterna skulle bestå så att kommunen skulle kunna 
erhålla statsbidrag. 

1991 övertog Vägverket väghållaransvaret för samtliga allmänna vägar utanför 
tättbebyggt område samt för det övergripande vägnätet i kommunen. Beslutet innebar att 
väghållaransvaret för de allmänna vägarna i södra skärgården övergick till Vägverket. 
SDN Styrsö skötte därefter för väghållningen på uppdrag av Vägverket. 

Direkt efter övertagandet gjordes en översyn av det allmänna vägnätet utanför tättbebyggt 
område. Detta resulterade i att ett flertal vägar inte ansågs uppfylla de av Vägverket 
ställda villkoren för att klassas som allmän väg. Vägverket ombesörjde genom förrättning 
att dessa vägar förändrades till att bli enskilda vägar. 

Indragningsbeslutet verkställdes i SDN Styrsö 1994, vilket fick till följd att 
entreprenadersättningen till förvaltningen inte längre betalades ut.  

SDN Styrsö fick därefter ett utökat kommunbidrag där ersättning för drift och underhåll 
av de vägar som tidigare bekostades av Vägverket ingick. 

År 2008 övertog Trafiknämnden ansvaret för väghållningen i södra skärgården från SDN 
Styrsö. 
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År 2012 lämnade trafikkontoret över det operativa ansvaret för driften vägföreningarnas 
vägar till föreningarna. I samband med det skrevs de överenskommelser om kommunalt 
vägbidrag som fortfarande tillämpas.  

Förvaltningens bedömning 
Bidrag till drift och löpande underhåll av gator och vägar 
De bidragskriterier som beslutades av trafiknämnden den 26 maj 1994 är de som 
tillämpas av trafikkontoret idag. 

Trafikkontoret bedömer att de i stort sett är tillämpliga men att de behöver förtydligas på 
vissa punkter. De föreslagna bidragskriterierna framgår av bilaga 1. 

Bidrag till gatubelysning 
Trafikkontoret föreslår en övergång från nuvarande hantering till ett system där det är 
tydligt att belysningsanläggningarna ägs av föreningarna. Bidrag söks på samma sätt som 
bidragen till gatudrift. De föreslagna bidragskriterierna för gatubelysning framgår av 
bilaga 1. 

Bidraget för drift och löpande underhåll för gatubelysning på enskilda vägar kopplas till 
samma standard- och kostnadsnivå som gäller för belysning på likartade gator 
(bostadsgator) inom staden i övrigt. Av denna kostnad föreslås bidrag utgå med max 
70%.  

Gatubelysningsbidraget föreslås betalas ut per gatubelysningspunkt.  

Trafikkontorets belysningsanläggningar är ofta sammanbyggda med vägföreningarnas 
anläggningar. Vägföreningarnas anläggningar kommer därför att behöva separeras från 
trafikkontorets anläggningar innan driften kan lämnas över. Detta innebär att det kommer 
att bli en successiv övergång från den gamla till den nya hanteringen mellan år 2024 och 
2029. 

Uppsägning av överenskommelser  
Trafikkontorets kostnad för bidrag inklusive gatubelysningsbidrag till vägföreningarna är 
beräknad till cirka 6 miljoner kronor år 2022. Vägsamfälligheterna i södra skärgården 
erhåller cirka 3,5 miljoner kronor av dessa genom de överenskommelser mellan 
vägsamfälligheterna och trafikkontoret som skrevs år 2011. Denna hantering är inte 
förenlig med likställighetsprincipen i kommunallagen. Överenskommelserna bör därför 
sägas upp. 

Iståndsättningsbidrag 
För iståndsättningsbidraget (bidrag till förbättrings- och beläggningsarbeten) föreslås inga 
ändringar gentemot nuvarande hantering. 
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