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Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 108/2017 Dnr 2017/61 318

Nytt regelverk för enskilda vägar i Hultsfreds 
kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente för enskilda vägar med 
tilläggsyrkande om att det högre beloppet ska gälla om enskild väghållare 
på privat utfartsväg kan redovisa att det inte finns möjlighet att ansluta sig 
till en vägsamfällighetsförening. 

Vidare beslutas att maxtaket lyfts ur §§ 7 och 9 samt att tillägget om 
särskilda beslut i kommunstyrelsen i §§ 7 och 9 föreslås utgå.

Jäv
Med anledning av jäv deltar inte Lars Rosander, C, Lennart Davidsson, 
KD, Lennart Eklund, C, Ann-Charlott Andersson, C, Gunvor Nilsson, M, 
Konny Bogren, S, och Sievert Andersson, M, i beslutar.

Sammanfattning
Ett förslag till nytt regelverk för enskilda vägar i Hultsfreds kommun har 
tagits fram.

Ärendebeskrivning
Förbundsdirektionen har från Högsby kommun fått i uppdrag att se över 
Högsby kommuns regelverk för enskilda vägar. I samband med detta arbete 
har även regelverket för de enskilda vägarna i Hultsfreds kommun setts 
över och det har tagits fram ett reglemente för detsamma.

Förbundsdirektionen beslutade § 8/2017 att översända förslag till nytt 
regelverk för godkännande i kommunfullmäktige.

På kommunstyrelsens möte lyfts tillägg enligt nedan: 
”Bidrag över 200 tkr kan efter ansökan beviljas genom särskilt beslut i 
kommunstyrelsen” i förslagets § 7 och ”Bidrag över 100 tkr kan efter 
ansökan beviljas genom särskilt beslut i kommunstyrelsen” i förslagets § 9.

Vidare äskar förbundsdirektionen ytterligare 350 tkr för enskilda vägar och 
12 tkr för privata utfartsvägar inklusive indexuppräkningar till budget 2018.

Arbetsutskottet beslutade att äskandet får återkomma till budget 2019.

I samband med ärendets behandling i arbetsutskottet lyftes även skrivelsen 
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från Flathult- Ärnaskögle VSF.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, avdelningschef gata/park
Förslag till reglemente före enskilda vägar i Hultsfreds kommun
Förbundsdirektionen § 8/2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 176/2017
Kommunstyrelsen § 66/2017

Skickas till
Östra Smålands Kommunalteknikförbund


