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Utökat bidrag till förbättrings- och beläggnings-
åtgärder på enskilda vägar 2016 
Förslag till beslut 
Servicenämndens budgetram 2016 utökas med 600 000 kronor för förbätt-
rings- och beläggningsåtgärder på enskilda vägar. 

Bakgrund 
I Kalmar kommun finns ca 500 km enskilda vägar, detta vägnät har stor bety-
delse för alla transporter som sker utanför det vägnät som Trafikverket och 
kommunen ansvarar för. Trafikverket, kommun och de enskilda vägsamfällig-
heterna finansierar drift och investeringar i detta vägnät. Behovet av angelägna 
förbättrings- och beläggningsåtgärder är stora och i år finns det ansökningar 
om bidrag till förbättrings och beläggningsåtgärder som överstiger den kom-
munala budgeten för enskilda vägar med 600 000 kronor. 

Vi bedömer att det under 2016 finns ekonomiskt utrymme att bevilja dessa 
bidrag och föreslår att servicenämndens budgetram 2016 utökas med 600 000 
kronor för förbättrings- och beläggningsåtgärder på enskilda vägar. En förut-
sättning för Trafikverkets medfinansiering är att kommunen och den enskilda 
vägsamfälligheten medverkar. På så sätt växlar vi upp dessa pengar och får 
många förbättringsåtgärder gjorda. 
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