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Vision. Övergripande beskrivning av ett önskvärt framtida tillstånd. Ska ange 
i vilken riktning kommunen är på väg.  
Mål och budget. Dokumentet Mål och budget sammanfattar vad kommunens 
verksamheter ska uppnå (mål och resultat) samt vilka ekonomiska resurser 
som finns till verksamheternas förfogande. 
Program. En översiktlig politisk viljeriktning inom ett sakområde. Särskild 
definition i plan- och byggsammanhang eller annat.  
Policy. Kommunens grundläggande förhållningssätt/värderingar och 
vägledande principer.  
Strategi. En strategi kan användas för att konkretisera ett program eller en 
policy. 
Riktlinje. Beskriver tillvägagångssätt i olika sakfrågor och är ett stöd för hur 
frågor bör hanteras och genomföras. 
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Riktlinje - Generella bestämmelser om särskilt 
driftbidrag (iståndsättningsbidrag) för vägsamfällighet 
 

Omfattning 
Kommunfullmäktige har 2020-06-16 § 100 beslutat om generella bestämmelser för så 
kallat iståndsättningsbidrag för vägsamfälligheter inom Karlskoga kommun. Bidraget är 
avsett för mer omfattande åtgärder som exempelvis byte av vägtrummor och broar, 
reparationer av broar, förstärkning av bärighet och trafiksäkerhetsåtgärder.  
 
Bidraget ska täcka del av förstudie, projektering samt själv byggåtgärden. En 
förutsättning är att Trafikverket godkänt åtgärden som bidragsberättigad. Bidragsnivån 
föreslås vara 15 % av den faktiska och slutliga totalkostnaden och betalas ut i efterhand. 

Angränsande styrdokument 
Av kommunfullmäktige fastställt investeringsbudget – där medel ska finnas för bidraget. 

Syfte 
Bestämmelserna ska tydliggöra krav och kriterier som ställs på ansökningar och 
handläggning av bidragen. 

Ansvar för efterlevnad 
Handläggning sker av samhälle och serviceförvaltningen.  
 

Kriterier för ansökan om särskilt driftbidrag 
• Ansökan om bidrag kan endast göras för samfälligheter som är godkända av 

Trafikverket och som erhåller statsbidrag för vägen. 
• Ansökan om kommunalt bidrag får ske efter att Trafikverket godkänt bidrag för 

den åtgärd ansökan avser. 
• Åtgärder som omfattas av särskilt driftbidrag är exempelvis: byte av 

vägtrummor, byte eller reparationer av broar, förstärkning av bärighet och andra 
förbättringsåtgärder av vägar, i vissa fall iordningsställande av vägar, 
trafiksäkerhetsåtgärder. Driftbidraget ska utöver byggåtgärden även inkludera 
förstudier och projektering som behöver göras för att kunna kalkylera och 
genomföra åtgärden. 

Ansökan 
Ansökan ska innehålla följande: 
 

1. Vägnummer 
2. Samfällighetens/samfällighetsföreningens namn 
3. Kontaktperson, inklusive kontaktuppgifter 
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4. Utdrag från Bolagsverket som visar aktuell styrelses medlemmar samt protokoll 
från senaste konstituerande styrelsesammanträde. 

5. Senast upprättade årsredovisning och årsmötesprotokoll för 
samfällighetsföreningen. 

6. Redovisning av den åtgärd bidragsansökan avser inklusive den summa på vilket 
bidragsansökan grundas. 

7. Trafikverket beslut om godkännande av statligt bidrag till den åtgärd bidraget 
avser. 

8. Kontonummer för utbetalning 
9. Kompletterande uppgifter som kan komma att efterfrågas i det enskilda 

ansökningsärendet. 

Bidragets storlek 
• Bidraget ska utgöra 15 % av den av Trafikverket godkända totala slutliga 

bidragsgrundande kostnaden för den åtgärd ansökan avser. 
• Om särskilda skäl föreligger kan kommunen besluta om en lägre procentsats än 

15 %. 
• Eftersom samfällighetsföreningar inte är momsberättigade beräknas bidragen på 

kostnad inklusive moms. 

Handläggning av bidragsansökan 
• Ansökan om särskilt driftbidrag handläggs av samhälle och serviceförvaltningen 

och beslut om bidrag tas av samhällsbyggnadsnämnden, Karlskoga kommun 
• Handläggning påbörjas när kompletta ansökningshandlingar kommit samhälle 

och serviceförvaltningen tillhanda. 
• Beslut om att särskilt driftbidrag beviljats tas innan byggåtgärden genomförs. 
• Beslut om bidragsbeloppet tas efter att åtgärden är färdig och slutbesiktigad av 

Trafikverket och beräknas på den av Trafikverket godkända totala slutliga 
bidragsgrundande kostnaden. Trafikverkets beslut och slutbesiktningsdokument 
ska bifogas beslutet. 

• Bidraget betalas ut omgående efter att samhällsbyggnadsnämndens beslut vunnit 
laga kraft. 

Finansiering 
Medel för särskilt driftbidrag hanteras inom samhällsbyggnadsnämndens 
investeringsbudget. 
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