
 
Återinrätta vägbidraget! 
Motion till Enköpings kommunfullmäktige 
 
Runt om påå  Enkoö pings utstråö cktå låndsbygd finns ett stort våögnåö t beståå ende åv enskildå 
våögår som drivs och skoö ts påå  ideell båsis åv boende och mårkåögåre. Foö r ått ståö rkå 
låndsbygden och ge helå kommunen foö rutsåö ttningår ått blomstrå och våö xå foö reslåå r vi ått 
det kommunålå våögbidråget foö r enskildå våögår skå åå terinfoö rås och ståö rkås upp.  
 
I dågslåö get fåå r de enskildå våögårnå ett ståtsbidråg viå Tråfikverket som tåö cker 60 % åv 
kostnådernå foö r underhåå ll. Foö r de våögår som inte fåå r ståtsbidråg såå  tåö cker Enkoö pings 
kommun upp kostnåder med 3,20kr per meter våög och åå r. Ett stort åntål kommuner, 
dåö riblånd Uppsålå, betålår dessutom ut ett såö rskilt kommunålt bidråg till desså våögår.  
 
Att stoö djå enskildå våögår som skoö ts åv ideellå kråfter i våö gfoö reningår och såmfåö lligheter 
åö r viktigt foö r Enkoö pings kommun. Allå invåånåre och besoö kåre drår nyttå och hår glåödje 
åv våö l underhåå llnå våögår. Det håndlår om grundlåöggånde såmhåö llsservice. De boende 
låöngs med våögårnå måå ste kunnå tå sig påå  ett rimligt såö tt till och fråån sin boståd. Men 
åöven åndrå såmhåö llsviktigå funktioner såå  som sophåömtning, post, åmbulåns och 
hemtjåönst måå ste kunnå kommå fråm tryggt.  
 
Dåö rfoö r vill sociåldemokråternå ått de våögår som fåå r ståtsbidråg påå  60 % åv sinå 
kostnåder ocksåå  boö r fåå  ett kommunålt bidråg påå  15 % åv kostnåden. Det kån pråktiskt 
såmordnås med Tråfikverkets ståtligå bidråg, vilket bl.å. Uppsålå kommun goö r. Bidråget 
foö r enskildå våögår som endåst hår det kommunålå boö r hoö jås fråån nuvårånde 3,20 kr till 
det dubblå, 6,40 kr. 
 
 
Jag motionerar därför:  

• Att det kommunålå bidråget foö r de enskildå våögårnå som tåö cks åv ståtsbidråg 
fråån Tråfikverket åå terinfoö rs med 15 % åv kostnåden. 

• Att det kommunålå bidråget foö r enskildå våögår utån ståtsbidråg hoö js fråån 
nuvårånde 3,20 kr till 6,40kr per meter våög och åå r.  
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