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Anmälan Motion 2/2018 - Robertsfors kommun bör ta ett samordningsansvar för våra 
enskilda vägar i kommunen 
  
Att bo vid en enskild väg och vara en del i en vägsamfällighet har alltid varit ansvarsfullt, 
utmanande och inneburit både ideellt arbete och kostnader. Kring många av de enskilda 
vägarna är allt färre permanentboende och åldern hos de som är kvar blir allt högre. 
Utmaningarna att bo på landsbygden vid en enskild väg blir allt större och dessutom har 
regeringen nu via Trafikverket lagt ytterligare stenar på denna börda. 
  
Tidigare har utförare, som varit upphandlade av Trafikverket, i samband med att de plogat 
en allmän väg även kunnat ploga enskilda vägar i anslutning till den allmänna vägen. De nya 
reglerna som Trafikverket nu infört gör det i stort sett omöjligt att samordna 
vinterväghållningen mellan allmän vägar och enskilda vägar. Ur miljösynpunkt måste man 
tycka att det är helt vansinnigt att en statlig myndighet sätter käppar i hjulen för en 
samordnad vinterväghållning som dessutom är klimatsmart. 
  
Det är flera av kommunens vägföreningar som på olika sätt har uppmärksammat både oss 
och media på detta problem. 
  
Centerpartiet inbjöd därför företrädare för vägföreningarna till en träff i början på april i år. 
Det var ett 50-tal personer som mötte upp vid mötet. Vi fick bl.a. information på vilket sätt 
Vännäs Kommun via avtal upphandlar vinterväghållningen för flera av de enskilda 
vägföreningarna. 
  
Många på mötet tryckte på att de enskilda vägarnas betydelse för samhället måste 
tydliggöras. De enskilda vägarna utgör det finmaskiga vägnätet som dels förser landet med 
nettointäkter från skogen, dels nödvändiga livsmedelstransporter, men även gör det möjligt 
att bo och leva på landsbygden så att servicefunktioner i form av post, hemtjänst, 
räddningstjänst m.m. kommer fram. 
  
Flera på mötet nämnde därför att det borde finnas en tjänsteperson på kommunen som hade 
någon form av samordningsansvar för de över 140 vägföreningarna som finns i kommunen. 
På samma sätt som kommunen regelbundet kallar till träffar med övrigt föreningsliv så borde 
det finnas ett samordningsansvar kring de enskilda vägarna. En samordningsfunktion som 
dels regelbundet (minst 2 ggr/år) kallar till träffar och biträder vägföreningarna i frågor som 
de önskar hjälp med.  Exempelvis samordna vinterväghållning, barmarksunderhållning, 
upphandling av grus, vägtrummor m.m. 
  
Centerpartiet föreslår fullmäktige besluta: 
  

● att Robertsfors kommun tar ett samordningsansvar på det sätt som beskrivits kring 
de enskilda vägföreningarna och regelbundet kallar till träffar och biträder 
vägföreningarna i deras angelägenheter. 
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