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Förslag till beslut 
Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta 

att  införa ett ansökningsförfarande för nettokostnadsbidrag till ny beläggning i vägföreningar 

Sammanfattning 
Stadsbyggnadsförvaltningen vill ändra hanteringen av nettokostnadsbidrag för ny beläggning 
i vägföreningar genom att införa ett ansökningsförfarande. 

Ärendet 
Enligt beslut i kommunfullmäktige 1983 ska vägföreningar i utpekade tätorter i Uppsala  
kommun erhålla så kallat nettokostnadsbidrag. Genom bidraget ersätter kommunen drift- och 
underhållskostnader med 90%. 

En betydande andel av det årliga bidraget går till ny beläggning. Vägföreningarna har tidigare 
själva beslutat om och utfört ny beläggning och därefter informerat kommunen om kostnaden. 
I något fall har kommunen inte haft täckning för sin del av kostnaden utan istället fått upprätta 
en avbetalningsplan gentemot vägföreningen. Generellt är det de vägföreningar som haft 
handlingskraft att på egen hand anlita entreprenörer som har fått ny beläggning. 

Under 2015 genomförde stadsbyggnadsförvaltningen en kartläggning av beläggningens skick 
i vägföreningarna. Med den som underlag vill förvaltningen införa en särskild hantering av 
nettokostnadsbidrag till ny beläggning. Hanteringen innebär att 

• vägföreningarna årligen får ansöka om bidrag till utvalda gator
• förvaltningen granskar, jämför och väljer ut årets objekt beroende av gatans skick, typ

av gata och trafikmängd, kommande arbeten, möjligheten att få statligt bidrag och det
sammanlagda tillståndet på gatubeståndet i vägföreningen

• förvaltningen meddelar vilka objekt som godkänts och utför den nya beläggningen
• beläggning som utförs utan förvaltningens medgivande ersätts ej av kommunen.
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Denna hantering innebär att alla vägföreningar konkurrerar om bidrag till ny beläggning på 
lika villkor. Den ger också förvaltningen ökad kontroll över bidragsbudgeten. Förslaget 
innebär ingen annan förändring av nettokostnadsbidraget. 
 
Under 2016-2017 planerar förvaltningen att teckna avtal med vägföreningarna för att tydligare 
reglera formerna för nettokostnadsbidraget. Samtidigt pågår en utredning om hur kommunen 
ska hantera begäran om ändrat huvudmannaskap i befintliga detaljplaner samt vilken strategi 
kommunen ska tillämpa för val av huvudmannaskap i nya detaljplaner.  
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