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Ansökan om anläggningsbidrag för gång- och
cykelvägar på landsbygden - Håtö
Förslag till beslut
Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott beslutar:
-

tilldela Håtöområdets vägförening 350 000 kr inklusive moms i anläggningsbidrag för
byggande av gång- och cykelväg längs Håtövägen,
upphäva tidigare beslut 2020-03-10 § 19 att tilldela Håtöområdets vägförening 250 000 kr
inklusive moms i anläggningsbidrag för byggande av gång- och cykelväg längs Håtövägen.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott beslutade 2020-03-10 att bland annat ge bidrag med
250 000 kr inklusive moms till Håtöområdets vägförening för byggande av gång- och cykelväg längs
Håtövägen. Föreningen ansökte i skrivelse inkommen 2020-08-10 om bidrag med totalt 670 000 kr
exklusive moms. Genom skrivelse inkommen 2020-10-22 reviderades ansökan till att gälla ett bidrag
på 350 000 kr inklusive moms. Anledningen till den högre kostnaden är enligt föreningen förhållandet
att den i den ursprungliga ansökan planerade utformningen av gång- och cykelvägen inte kan
genomföras. Förvaltningen tillstyrker att sökt bidrag medges enligt den reviderade ansökan.
Samtidigt föreslås att tidigare beviljat bidrag upphävs.

Bakgrund
Tilldelningen av anläggningsbidrag för byggande av cykelvägar på landsbygden finansieras med
anslag från 2020 års pott för anläggningsbidrag. Tidigare beviljade bidrag i år genom beslut i Teknikoch klimatnämndens arbetsutskott uppgår till 6 051 064 kr inklusive moms av 2020 års pott som
omfattar 8 miljoner kronor
Genom Teknik- och klimatnämndens arbetsutskotts beslut 2020-03-10 tilldelades Håtöområdets
vägförening 250 000 kr inklusive moms för byggande av gång- och cykelväg längs Håtövägen.
Föreningen har i skrivelse inkommen 2020-08-10 ansökt om bidrag med totalt 670 000 kr exklusive
moms. Ansökan reviderades därefter genom skrivelse inkommen 2020-10-22 att gälla ansökan om
bidrag med 350 000 kr inklusive moms. Det innebär en kostnad av 522 kr/m.
Koppling till gällande styrdokument
Inte relevant.
Lagkrav
Inte relevant.
Samberedning
Ärendet har beretts inom Gatu- och parkavdelningen.
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Beskrivning av ärendet
Genom Teknik- och klimatnämndens arbetsutskotts beslut 2020-03-10 tilldelades Håtöområdets
vägförening 250 000 kr inklusive moms för byggande av gång- och cykelväg längs Håtövägen.
Föreningen har i skrivelse inkommen 2020-08-10 ansökt om bidrag med totalt 670 000 kr exklusive
moms. Ansökan reviderades därefter genom skrivelse inkommen 2020-10-22 att gälla ansökan om
bidrag med 350 000 kr inklusive moms.
Föreningen motiverar sin ansökan med att Håtövägen under det senaste året utsatts för hårdare
belastning vilket inneburit att vägen sjunkit ihop. Detta medför att en återställning av vägen behöver
göras. De kostnader som detta inneburit har gjort att de medel som skulle ha finansierat delar av gångoch cykelväg samt även framledes beläggning med oljegrus inte längre finns.
Den planerade gång- och cykelvägen kommer att få en annan placering än vad som angetts tidigare.
På grund av platsbrist och för att kunna skilja gång- och cykeltrafikanter åt från biltrafik har det visat sig
vara ett bättre alternativ att separera bilvägen och gång- och cykelvägen med ett dike. Gång- och
cykelvägen kommer att byggas 2 meter bred.
Kostnaden har därmed blivit högre än vad som angetts i den ursprungliga ansökan. Detta innebär att
föreningen trots beviljat bidrag från kommunen inte kommer att kunna finansiera byggandet av en
gång- och cykelväg. Därför ansöker föreningen om ett bidrag med 350 000 kr inklusive moms.
Förvaltningen gör bedömningen att den nya placeringen av gång- och cykelvägen medför
trafiksäkerhetsmässiga förbättringar som motiverar den högre kostnaden varför förvaltningen tillstyrker
att bidrag beviljas enligt den reviderade ansökan.

Konsekvensanalys/riskanalys
Barnkonsekvensanalys
Inte relevant.
Ekonomisk analys
Tilldelningen av anläggningsbidragen finansieras med anslag från 2020 års pott för anläggningsbidrag
till gång- och cykelvägar på landsbygden för åren 2018- 2020. För år 2020 omfattar potten 8 miljoner
kronor. Teknik- och klimatnämnden har genom tidigare beslut tilldelat föreningar 6 051 064 kr för år
2020.
Jämställdhetsanalys
Inte relevant
Äldre- och tillgänglighetsanalys
Inte relevant.
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Tekniska kontoret

Gatu- och parkavdelningen

Beslut skickas till
Tf. Teknisk direktör, Tf Gatu- och parkchef, Handläggare, Ekonomichef, Koncerncontroller, Controller
för Tekniska kontoret.
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