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Bakgrund 

Enligt beslut taget i kommunfullmäktige 2000-06-21 ska huvudmannaskapet för vägar, parker 
och andra allmänna platser utanför Falu tätort vara enskilt. 2016-03-10 beslutade 
kommunfullmäktige att möjligheten att införa ett speciellt upprustningsbidrag till enskilda 
vägar skulle utredas. Trafik och mark fick uppdraget att utreda eventuellt upprustningsbidrag 
vilket mynnade ut i en utredningsrapport framtagen 2017-11-07. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-09-21 att tillsätta en politisk styrgrupp 
för att mot bakgrund av utredningsrapporten framtagen 2017-11-07 ta ställning till om ett 
upprustningsbidrag skulle införas i Falu kommun och hur en bidragsmodell i så fall skulle 
vara utformad. Denna bidragsmodell grundar sig i de ställningstaganden som arbetet i den 
politiska styrgruppen mynnade ut i. 
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Åtgärder som kan ge bidrag 

Kostnader för åtgärder som enligt kommunens definitioner räknas som upprustning kan 
ersättas med bidrag. Upprustningsåtgärder bör i regel tillhöra någon av kategorierna nedan. 

 Avvattningsåtgärder  

 Förstärkningsåtgärder  

 Förnyelse av slitlager 

 Åtgärd som krävs efter extrema väderförhållanden eller svåra olyckor   

 Ombyggnad eller reparation av byggnadsverk  

 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder  

Kostnader för projektering och kontroll eller andra byggherrekostnader kan räknas in i de 
totala kostnaderna för åtgärderna ovan och därmed ersättas med upprustningsbidrag. 
Driftåtgärder och standardhöjande åtgärder ersätts inte.  

Villkor 

 Upprustningsbidrag kan endast beviljas för vägar som erhåller kommunalt driftbidrag. 

 Vägföreningen ansvarar för eventuella ansökningar om tillstånd, dispenser eller dylikt. 

 Falu kommun agerar inte besiktningsman för utförda åtgärder gentemot entreprenör.  

 De vägar som ansökan avser ska vara öppna för allmän trafik i minst 5 år efter 
utbetalning av upprustningsbidrag.  

 Utbetalning av bidrag förutsätter att tillräckliga medel avsätts i kommunens budget. 
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Arbetsgång 

 För att garantera handläggning under innevarande år ska ansökan om kommunalt 
upprustningsbidrag lämnas till kommunen senast 1 mars samma år som åtgärderna 
planeras. Kostnadskalkyl och årsmötesprotokoll alternativt styrelseprotokoll där det 
framgår att föreningen beslutat att ansöka om upprustningsbidrag bifogas ansökan. 

 Falu kommuns handläggare går igenom alla ansökningar under mars månad. Om 
kommunens budgeterade medel inte räcker för att samtliga ansökningar ska kunna 
beviljas görs en angelägenhetsprioritering. 

 Om det finns budgeterade medel över kan även ansökningar som kommer in senare än 
1 mars handläggas. 

 De vägföreningar som kan få bidrag innevarande år kontaktas. 

 Kommunen gör en bedömning av upprustningsbehovet och de föreslagna åtgärderna. 

 Om kommunen bedömer att föreslagna åtgärder motsvarar upprustningsbehovet 
beviljas bidragsansökan under förutsättning att den kontrollplan som tagits fram av 
kommunen efterföljs. 

 Arbetena utförs enligt ansökan. Om det sker några förändringar utifrån den ska Falu 
kommuns handläggare i frågor om enskilda vägar kontaktas. 

 Falu kommuns handläggare i frågor om enskilda vägar ska kontaktas när arbetet är 
klart. 

 Föreningen redovisar ifylld kontrollplan och verifikat på nedlagda kostnader för 
kommunen. 

 Om kommunen bedömer att det är nödvändigt kan kommunen göra en besiktning på 
plats eller begära kompletterande dokumentation. 

 Falu kommun betalar ut bidrag efter att åtgärderna har godkänts.  
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Bidragets storlek 

Bidragets storlek beräknas utifrån följande principer: 

 Upprustningsbidraget kan täcka max 60 procent av upprustningskostnaderna inklusive 
moms i de fall vägföreningen endast erhåller kommunalt bidrag.  

 Om vägföreningen samtidigt erhåller särskilt driftbidrag från Trafikverket får statligt 
och kommunalt bidrag tillsammans täcka max 80 procent av kostnaderna för 
upprustningsåtgärderna inklusive moms.  


