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Ny bidragsmodell för vägföreningar 
 

Hej! 

Den 14 december beslutade tekniska nämnden om förändrade former för bidragsgivning till 

enskild väghållning. Det har varit många informationsmöten, diskussioner och synpunkter 

under arbetets gång men vi vill nu, när beslutet är fattat, ändå informera alla om hur den nya 

modellen ser ut. 

Bidragsmodellen 

Bidragsmodellen är uppdelad i nedanstående delar och beroende på hur föreningar uppfyller 

de olika villkoren kommer bidragsbeloppen att variera. 

 Bidrag för statsbidragsberättigad väglängd med 30% av den av Trafikverket godkända 

driftkostnaden. Bidraget får inte överstiga skillnaden mellan driftkostnaden och 

statsbidraget, alltså det kommunala och statliga bidraget tillsammans kan max täcka 

hela den beräknade driftkostnaden. Denna del gäller från och med 2022. 

 Bidrag för väglängd (>500 m) som inte är berättigad till statsbidrag, med 100 kronor 

per folkbokförd boende på denna väglängd. Boende fördelas linjärt över hela 

väglängden. Denna del gäller från och med 2022. 

 Utvecklingsbidrag till i översiktsplanen utpekade utvecklingsorter som har mer än 

10000 kvm grönyta. Bidraget baseras på faktisk grönyta i aktuella föreningars 

förrättningar. Denna del gäller från och med 2023. 

Utöver ovanstående har kommunen tidigare beslutat att ansvara för drift av, eller ge bidrag 

till, gatubelysning i vägföreningsområden. Förutom drift av gatubelysning kommer 

kommunen från och med 2023 inte att ge några bidrag i form av skötsel, utan enbart i form av 

pengar. De som idag har bidrag i form av skötsel får ett omställningsbidrag för att på olika 

sätt kunna förbereda sig på att själva hantera detta.   
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Utbetalning av bidrag 

Eftersom förutsättningarna är så olika i föreningarna kommer vi skicka ut information till 

respektive förening om de bidragsgrundande uppgifter vi har gällande väglängder, grönytor 

med mera. Det kommer finnas möjlighet att korrigera uppgifter i det fall våra uppgifter inte 

skulle stämma. Vi räknar med att kunna påbörja dessa utskick i januari och genomföra 

utbetalningar senast i mars. Det kommer inte krävas någon särskild ansökan utöver detta för 

att få bidrag. 

Krav för att få bidrag 

För att kommunala bidrag skall utbetalas ställs krav på föreningen och dess vägar. Allmän 

trafik skall tillåtas och det får inte förekomma olovlig skyltning eller vägbommar. Föreningen 

skall följa sina stadgar och hålla protokollförda styrelse- och årsmöten. Kommunen har rätt att 

begära in uppgifter och genomföra kontroller för att säkerställa efterlevnad av kraven. 

Mer information 

Specifik information om vad den nya bidragsmodellen betyder för just er förening kommer 

inom kort. På kommunens webbsida norrkoping.se/vagforeningar finns svar på vanliga frågor 

om bidrag, vägföreningar och enskilda vägar. 

 

 

Med vänlig hälsning  

 


