
vägftirenin gama totalt ca I .200 kkr. i driftsbidrag baserat pä 2.50 kr per kvm fiir
gatumark och 1.80 kr per kvm ftjr parkmark.

6. Principiella alternativ Jör övertagande uv vdg|föreningarnas
ekonomisku ansvar

Nedan beskrivs 3 principiella altemativ till hur ett kommunalt övertagande av vägföreningarnas
ekonomiska ansvar kan ske med bedömda flor- och nackdelar.

6. I Förtin drin g till komm un alt h uvu dm ann as kap

Vid en flortindring till kommunalt huvudmannaskap krävs en planändring med normalt
planforfarande genom ett tillägg till planbest?immelserna. Upplösningen av
gemensamhetsanläggningen sker genom en lantmäteriftirrättning. Vägforeningen skall upplösas
enligt vissa formkrav med ftrdelning av eventuella skulder eller tillgångar till andelsägama.

Kommunalt huvudmannaskap medför att kommunen har andra rättigheter och skyldigheter vad
gäller inlösen av allmän platsmark och mark som skall anvtindas ftir annat ?in enskild bebyggelse.

Normalt ställer kommunen krav på viss upprustning av det enskilda vägnätet innan det övergår i
kommunal fiirvaltning. T ex asfaltbeläggning, bZirighetsförstärkande åtgärder och utbyggnad av ej

ftirdigställda delar i syfte att erhålla en kommunal normalstandard.

Normalt ställer kommunen även krav pä atL fastighetsrättsliga frågor och marklösen är lösta innan
ett övertagande sker.

Intresse fran berörd forenins Zir en förutsättnine.

Fördelar

Argumenten fiir dubbelbeskattning upphör.

Ett klart enklare och tydligare regelsystem erhålles i fastighetsrättsliga frågor.

Nackdelar

Kommunalt huvudmannaskap kan lätt innebåira högre kostnader pga. högre krav och
ambitionsnivåer på utbyggnadsstandard och underhåll än vid enskilt huvudmannaskap.

Engangskostnaderna ftr detaljplanetindring, lantmäteriflorrättning, vägforeningens upphörande,
upprustnings- och utbyggnadsåtgäirder samt marklösen kan vara betydande.

Strävan mot närdemokrati och ökat inflytande på närmiljön försvinner.

Eventuella statsbidrag upphör.



Exempel

Nonköpings och Lerums kommuner har fastställt huludregler för kommunalt övertagande av
huvudmaruraskap for allmlinna platser och upplösning av vägforeningar. Dessa utgår fran att den
vägftirening som begär att kommunen ska ta över huvudmannaskapet för allmänna platser ska
finansiera de åtgärder som krävs för att möjliggöra ett övertagande samt att vägfiireningen ansvarar
for aff allmiinna platser och anläggningar uppfyller kommunens standardkrav. De kostnader som
främst uppkommer Zir fiir planändring, upplösning av gemensamhetsanläggning, upplösning av
vägforening, upprustning till kommunal normalstandard samt fastighetsrättsliga frågor och
marklösen.

6.2 Bibehållande av enskilt huvudmannaskap, driftsavtal

Diir kommunen är beredd att överta eller bibehålla den frivilliga väghållningen bör detta regleras i
ett avtal. I avtalet beståims kostnadsfördelningen, ansvaret ftir trafiksZikerhetsåtgiirder, ombyggnader,
uppsägningstider mm. Svenska Kommunftjrbundets ftlrslag till normalavtal.

Fördelar

Kan i vissa fall vara en lösning om föreningen har ftlrvaltningsproblem o dyl.

Nackdelar

Kan vara svårt för kommunen a|t erhälla en behörig representant att teckna avtal med.

Nackdelama med enskilt huvudmannaskap består utan att fordelama med kommunalt
huvudmannaskap erhålles.

6.3 Bibehållunde av enskilt huvudmunnaskap, bidrag (nuvarande princip)

I kommunen finns 10 st. vägloreningar som fungerar och har fastställda ansvarsområden baserade
på moderna ombildningsförrättningar. På dessa har ett bidragsunderlag fastställts.

Vid exploatering är normalfallet att kommunen genom avtal ftireträder vägföreningen vid
exploatörens utbyggnad av allmåin platsmark. Föreningens ansvarsområde och bidragsunderlag
justeras.

Fördelar

Lättare att totalt erhålla en lägre kostnadsnivå på väghållningen.

Strävan mot närdemokrati och ökar inflytande på närmiljön bibehålles.

Genom kommunala bidrag kan kostnadsneutralitet erhållas. Om föriindringar sker i synen på hur
samhällskostnader skall tas ut (skatter/avgifter) eller om brist på medel foreligger finns direkt en
fungerande huvudman.



Nackdelar

Ett huvudmannaskap bibehålles som erfarenhetsmässigt ifrågasätts med jämna mellanrum.

Argumentet om dubbelbeskattning består.

Kräver merarbete och högre kompetens vid planläggning, exploatering, forrättning mm.

7. Ekonomi

7. I Fö r iindring till komm unalt h uvudm ann as kap

Kostnaderna ör en ändring till kommunalt huvudmannaskap avseende de 10 bef,rntliga -

vägörenin gama har sammantaget bedömts till :

Detaljplane2indringar 500-600 kkr.
Upplösning av gemensamhetsanläggningar genom fonättningar I 000-1 100 kkr.
Upplösningax av vägföreningar Marginella
Upprustning till kommunal normalstandard Efter utredning
Fastighetsrättsliga frågor och marklösen 100-200 kkr.

Den sammantagna kostnaden lor Höganäs kommun att 2indra huvudmannaskapet for de befintliga
vägforeningamablir enligt ovan ca 2Mkr, exklusive upprustning av standarden på gatu- och
parkmark. Eventuellt kan kostnaderna för upplösning av gemensamhetsanläggningar reduceras om
kungörelse kan anvåindas som delgivning.

Ett kommunalt huvudmannaskap ger dessutom lätt upphov till högre kostnader pga. krav på högre

standard- nivåer på drift och underhåll. Därtill kommer högre "overhead-kostnader" än vid enskilt
huvudmannaskap. Detta både i de fall skötsel sker i kommunens egen regi eller upphandlas externt.
Exempel på detta åir kostnader ft)r jour, beredskap, personalutveckling, kapitalkostnader, hyror mm.
En grov uppskattning av dessa kostnader Eir en merkostnad på ca 20 %.

Om endast enstaka områden övergår till kommunalt huvudmannaskap finns risk ftir geografisk
spridning och isolerade enheter som skall skötas av forvaltningen och med det tillhörande
kostnadsfordyringar.

7.2 Bibehållunde av enskilt huvudmonnaskop, bidrag

KFS 2001:08 reglerar bidragen till drift och underhåll. Driftsbidraget pä2.50 kr per kvm for
gatumark och 1.80 kr per kvm filr parkmark iir oforändrat sedan 2003. För att uppfylla
målsättningen om kostnadsneutralitet erfordras en uppråikning.

Under aktuell tidsperiod har ftiljande kostnadsökningar skett:
Budgetram för varor och tjåinster 8 Yo

Budgetram ft)r personalkostnader 20 %
Kommunens kostnader ftjr gator 20 %
Kommunens kostnader for parkmark 25%
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Entreprenadindex F,84lll6 28%

Vid jiimforande kalkyler utifrån kommunens kostnader for skötsel av samma typ av 1'tor (2010 års

budget) beråiknas kommunens kostnader for gatumarktill 2,98krlk-.vm och ör parkmarktlll2,75
kr/kvm.

Skillnader i standardnivåer inom och utanör tätorten, har inte helt kunnat exkluderas i kalkylen för
gatumark. Exempel på det iir att kommunen har Iätare gatusopning sommartid samt betydligt högre
krav på vinterväghållningen inom tätorten. Skillnaderna på standardnivåer nåir det gäller
parkmarken har dåiremot kunnat beriiknas.

För att uppnå en kostnadsneutralitet foreslås en höjning av driftsbidraget till 2,90l<r per kvm
gatumark och till 2,75 k{ per kvm flor parkmark. Sammantaget ger detta en kostnadsökning på ca
143 986+143 137:287 l23krltu.

För att fortsättningsvis kunna upprätthålla en kostnadsneutralitet bör bidragen följa kommunens
uppräkningsindex.

I samband med att uppräkningar görs bör även en allmåin översyn om innehåll och relevans i KFS
2001:8 genomföras i dialog med vägforeningama.

7.3. Uppriikning av bidrag till icke stutsbidrogberiittigade viigar

KFS 2001:08 reglerar också bidragen till icke statsbidragsberättigade vägar enligt punkt c.( bilaga
l). Vid efterforskning tillbaks i tiden visar det sig att samma belopp anges 1986. Någon justering
har alltså inte skett på minst 24 är. De belopp som anges i regelverket har därftir ingen relevans till
dagens kostnader. Vid en jämfiirelse av KPI 1986 - 2009'dr kostnadsökningen 86 %.

Om denna uppräkning används innebtir det ökade kostnader med 166 723 krlär

8. Sammanfattning

Utredningen visar lordelar och nackdelar med ett enskilt respektive ett kommunalt
huurdmannaskap. Vid ett bibehållande av enskilt huvudmannaskap ska målet om
kostnadsneutralitet uppfyllas. Framtagna kalkyler visar att de nu gällande bidragen fiir drift och
underhåll inte uppfyller kraven och därft)r behövs justeras uppåt.

För att såikerställa att kostnadsneutraliteten bibehålls foreslås en arlig indexuppråikning som
kopplas till Höganäs kommuns budgetram for inflation. I utredningen ftirslås siilnma gälla ftir
bidragen till de icke statsbidragsberättigade vägama.

DZirutöver ftireslås en allmän översyn av Kommunal ftjrfattningssamling, KFS 2001:08 (Normer ftir
bidrag till enskild väghållning mm fiirfattningssamlingen i dialog med vägforeningarna).



Vid en övergång till kommunalt hur,udmannaskap foreslås att efter avtal mellan partema erbjuda
vägftireningama en möjlighet till kommunalt övertagande av hur,udmannaskapet för allmänna
platser. Detta ftirutsätter att vägforeningen till fullo finansierar de åtgärder som krävs ftir att
möjliggöra ett övertagande samt att vägföreningen ansvarar for att allmZinna platser och
anläggningar uppfyller de standardkrav som kommunen ställer.


