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Sammanfattning
Kommunstyrelsen skall leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och
ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet.
Det åligger styrelsen särskilt ”att verkställa fullmäktiges beslut”.
Kommunstyrelsen har inte verkställt kommunfullmäktiges beslut dat 2001-09-24 gällande
ändrat huvudmannaskap för sju namngivna vägföreningar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i april 2006 beslutat ”Uppmana bygg- och miljönämnden
att bevaka ändring av huvudmannaskap i samband med ordinarie detaljplanearbete”.
Återrapportering har inte skett till kommunfullmäktige.
Tydliga och enhetliga rutiner för återrapportering till fullmäktige saknas.

Någon entydig bild av varför fullmäktiges beslut ej verkställts är svår att ge. Min uppfattning
är dock att ärendet har inte prioriterats i berörd nämnd och kommunstyrelsen har inte drivit
på frågan. Sannolikt har också tjänstemännens osäkerhet om hur ett genomförande skall gå
till påverkat handläggningen.
Som vägledande underlag för fortsatt handläggning av ärendet redovisas två förslag varav det
ena inte till fullo följer fullmäktiges beslut från 2001-09-24.
Huvudalternativet är att Detaljplanerna anpassas för kommunalt huvudmannaskap. Det andra
alternativet är att Avtal tecknas med respektive vägförening där kommunen fullt ut tar över
väghållarens ansvar och skyldigheter.
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Bakgrund
Kommunfullmäktige i Hylte kommun beslutade 2001-09-24 att ”Huvudmannaskapet för
vägföreningarna i Hyltebruk, Torup, Unnaryd, Brännögård, Rydöbruk, Kinnared och Lan-
deryd skall övertas av kommunen”. Beslutet är inte verkställt.

Uppdrag, revisionsfrågor
Granskningen skall ge svar på revisionsfrågorna
 Vilken återredovisning till fullmäktige har skett i ärendet?
 Vilka är orsakerna till att beslutet inte har verkställts?
Granskningen ska ge ett vägledande underlag för kommunens fortsatta handläggning av
ärendet.

Granskning/ tillvägagångssätt.
Vid min granskning har jag informerats och fått underlag av stadsarkitekt/plan- och byggchef
Pontus Swahn, teknisk förvaltare Jimmy Vänestål och kommunsekreterare Gun Nilsson och
assistent Kerstin Björklund. Jag har samtalat och ställt frågor till kommunchef tillika t.f sam-
hällsbyggnadschef Britt-Marie Börgesson, mark-/ och planchef Lars-Göran Lindsten, f.d.
teknisk förvaltarna Claus Lau och Anette Lomarker, sekreterare Marlene Bengtsson m.fl. Jag
har vidare varit i kontakt med lantmäterimyndigheten. Jag har granskat beslut och handlingar
som jag fått del av i ärendet. Vidare har jag tagit del av de senaste årens protokoll och beslut i
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden gällande vägar och
gator, samt budget för år 2005-2007 och bokslut 2005, 2006 vad avser väghållning.

Kommunala beslut
Kommunfullmäktige har 2001-09-24 § 87 beslutat att ”Huvudmannaskapet för vägförening-
arna i Hyltebruk, Torup, Unnaryd, Brännögård, Rydöbruk, Kinnared och Landeryd skall
övertas av kommunen”.
Huruvida respektive vägförening yttrat sig om kommunens förslag att överta huvudmanna-
skapet har inte gått att få klarhet i. I vart fall finns inga yttranden el. dyl. i ärendeakten och det
omnämns inte i något protokoll.

Kommunstyrelsens arbetsutskott(Ksau) har 2001-10-16 beslutat att ”Byggnadsnämnden upp-
manas att initiera planändringar för ovanstående orter med anledning av fullmäktiges beslut
om kommunalt huvudmannaskap”.
Byggnadsnämnden föreslår i protokoll 2001-12-05 ”att kommunstyrelsen beslutar om bil-
dandet av en styrgrupp/arbetsgrupp med representanter för kommunstyrelsen, tekniska
nämnden och byggnadsnämnden för genomförandet”.
Ksau beslutar 2002-01-15 att ”En tjänstemannagrupp bildas med företrädare från tekniska
förvaltningen, plan- och byggförvaltningen samt kommunledningsförvaltningen” samt att
”kommunledningsförvaltningens representant skall vara sammankallande”.

I anslutning till kommunfullmäktiges beslut 2004-12-16 om ändring av bidragsregler för
enskild väghållning beslutar också fullmäktige att ”Möjligheterna att i framtiden utdebitera
på vägföreningarna utreds”.
Ksau behandlar frågan om huvudmannaskap 2006-04-25. I ärendebeskrivningen anges ”för att
ändra huvudmannaskapet för kommunens vägföreningar i detaljplanen krävs att bestämmel-
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sen i planen ändras. Det kan lämpligen samordnas med ordinarie planarbete för att spara tid
och pengar. Det är dock angeläget att huvudmannaskapet ändras med tanke på huvudmannens
juridiska ansvar”.
Arbetsutskottet belutar ”Uppmana bygg- och miljönämnden att bevaka ändring av huvud-
mannaskap i samband med ordinarie detaljplanearbete”.

Organisation
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för och förvaltar bl.a. gatu- och grönområden enligt av
fullmäktige antaget reglemente.
Under samhällsbyggnadsnämnden lyder samhällsbyggnadskontoret(SBK). SBK är indelat i
tre enheter. Affärs- och resultatenheten ansvarar bl.a. för underhåll av gator och vägar.
En förvaltare för teknisk verksamhet har det direkta ansvararet för drift och underhåll .

Vägföreningarna i de nämnda sju tätorterna är huvudmän för vägar, gator, grönområden och
övriga allmänna platser i kommunens tätorter. Kommunen har emellertid frivilligt åtagit sig
vägföreningarnas uppgifter, praktiskt och ekonomiskt. Det finns dock inga avtal mellan kom-
munen och vägföreningarna som reglerar parternas ansvar, rättigheter och skyldigheter.

F.d tekniska förvaltaren Claes Lau är förordnad som syssloman för vägföreningen i Hylte-
bruk. Övriga vägföreningar har utsedda styrelser, enligt Lantmäterimyndigheten. I tre
föreningar saknas uppgifter om när resp. styrelse blivit vald. Två styrelser är utsedda år 1986
och en 1997. Ingen vägförening är aktiv.

Kommunalt engagemang
I samband med kommunsammanslagningarna under 1960- och 70- talen beslöt många
kommuner att ta över skötseln av tätorternas vägar. I de större tätorterna fanns stadsplaner
med kommunalt huvudmannaskap för allmänna platser och gator/vägar medan det i de lite
mindre orterna var byggnadsplan med enskilt huvudmannaskap.
För att jämställa de nya kommundelarna beslöts ofta att kommunen skulle ta över vägdriften i
tätorter med enskilt huvudmannaskap. Ekonomiskt var det ett relativt enkelt beslut, eftersom
staten som regel bidrog med ca: 70% till drift- och underhållskostnaden .

Hylte kommun tog över kostnadsansvaret för väghållningen efter kommunsammanslagningen
1974. Succesivt tog kommunen också över själva väghållningen. Kommunen hade som regel
samråd och/eller kontakt med föreningarnas resp. styrelserepresentant om skötselnivåer och
upphandlingar o. dyl.
Fram till 1982 var kommunstyrelsen ”ansvarig” för väghållningen. Därefter fick Tekniska
nämnden med dess förvaltning ta över ”ansvaret”.
Kommunen har, troligtvis utan något formellt beslut, tagit över skötsel och underhåll av väg-
ar, gator och övriga allmänna platser. Kommunfullmäktige beslutade år2001 att formellt
överta huvudmannaskapet för väghållningen i de sju tätorterna Hyltebruk, Torup, Unnaryd,
Brännögård, Rydöbruk, Kinnared och Landeryd.

Hylte kommun förvaltar nu ungefär 7 mil gator och vägar och drygt en halv mil GC-vägar
med en sammanlagd yta på ca: 420 000 kvm. Gatulängden räknat per invånare är ca:7 meter
vilket är lika med rikssnittet.
Budgeterade drift- och underhållskostnader för kommunal väghållning (gator och vägar inkl.
gatu- och vägbelysning)år 2007 är 3 233 000 eller 311 kr per inv ( rikssnittet 559 kr).
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Av kommunens drift- och underhållskostnader för vägar, gator och gatubelysning går ca: 3%
till beläggningsunderhåll ( rikssnittet 20%), 8 % till barmarksunderhåll ( 10%), 20% till
vinterväghållning ( 28%) och 55 % till gatubelysning ( 25%).

Lagning av beläggningar utföres för ca: 100 tkr per år. Beläggningsunderhåll som syftar till
att bibehålla standarden på beläggningen utförs inte. Kommunen satsar endast ca 0,2 kr per
kvm belagd vägyta mot rikssnittet 2,84 kr/kvm.
Med undantag för gatubelysning anslår Hylte kommun ovanligt lite driftmedel till skötsel och
underhåll av vägar och gator.

Hylte kommun har i ett serviceåtagande gällande gator och vägar sagt:
 Vi åtgärdar skador på vägar i tätorten senast en månad efter anmälan (avser samtliga

tätorter enligt Vänestål)
 Vi påbörjar snöröjning i tätorterna när snödjupet överskrider 8 cm. Snöröjning skall vara

klar inom ett dygn. Undantag när det snöar kontinuerligt.

Vad har gjorts för att verkställa fullmäktiges beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i oktober 2001uppmanat byggnadsnämnden ”att initiera
planändring för ovanstående orter med anledning av fullmäktiges beslut om kommunalt
huvudmannaskap”.
Ett par månader senare beslutar Ksau att ”en tjänstemannagrupp bildas med företrädare från
tekniska förvaltningen, plan- och byggförvaltningen samt kommunledningsförvaltningen”,
samt att ”kommunledningsförvaltningens representant skall vara sammankallande”.
Tjänstemannagruppen har vad jag kunnat få fram varken tillsatts eller sammanträtt.

Bygg- och miljöförvaltningen har varje år upprättat en aktivitetsplan där olika projekt typ
detaljplaner, utredningar m.m. förtecknats. Den tidigare Bygg- och miljönämnden har inte
prioriterat frågan om ändring av planbestämmelserna så att kommunen får huvudmannaskap
för vägar och gator.
Bristande resurser, omorganisation och personalvakanser har också, enligt stadsarkitekten,
påverkat handläggningen.

Kommunfullmäktiges beslut 2004-12-16 att utreda möjligheterna ”att i framtiden utdebitera
på vägföreningarna i tätorterna” har inte, vad jag kunnat få fram, föranlett någon åtgärd eller
återrapportering till fullmäktige.

I april 2006 beslutar Ksau att ”uppmana bygg- och miljönämnden att bevaka ändring av
huvudmannaskap i samband med ordinarie detaljplanearbete”.
Enligt SBK har två detaljplaneändringar med ändrat huvudmannaskap antagits efter april
2006 och en plan är på gång.

Svar på revisionsfrågor
Revisionfrågorna är:
* Vilken återredovisning till fullmäktige har skett i ärendet
Svar: Ingen återredovisning har skett.
* Vilka är orsakerna till att beslutet inte har verkställts?
Svar: Ärendet har inte prioriterats. Osäkerhet om tillvägagångssätt.
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Vägledande underlag
Granskningen skall enligt uppdragsbeskrivningen ge ”ett vägledande underlag för
kommunens fortsatta handläggning av ärendet”.
Förslag:
A. Detaljplanerna anpassas för kommunalt huvudmannaskap.
B. Avtal med vägföreningar där kommunen tar på sig väghållarens ansvar.

A . Detaljplanerna anpassas för kommunalt huvudmannaskap.
Kommunen ändrar detaljplaner med avseende på huvudmannaskapet för väghållningen, så att
kommunen blir huvudman. Detta åstadskommes genom att ändra planbestämmelserna för de
gamla byggnadsplanerna och/ eller detaljplanerna.
Byggnadsplaner, avstyckningsplaner och detaljplaner med enskilt huvudmannaskap för vägar
och gator och övriga allmänna platser förtecknas och markeras förslagsvis på karta.
Ändringen genomförs som ett normalt förfarande vid planändring. Möjligen kan enkelt plan-
förfarande tillämpas eftersom det handlar om att fastlägga ett förhållande som varit tillämpat i
många år. Kommunen tar inget initiativ till lantmäteriförrättning.

B. Avtal med vägföreningar där kommunen tar på sig väghållarens ansvar
Kommunen fortsätter som hittills med den frivilliga väghållningen av gator och vägar i
tätorterna enligt kommunfullmäktiges intentioner.
Kommunens ansvar bör regleras i ett avtal med respektive förening. Om föreningen är
”sovande” kan kommunen begära hos länsstyrelsen att en syssloman utses för en eller flera
föreningar. Därefter tecknar kommunen avtal med föreningen genom sysslomannen.
Kommunen tar i avtalet på sig vägföreningarnas rättigheter och skyldigheter fullt ut. Formellt
juridiskt är vägföreningarna fortfarande huvudmän för allmänna platser men i praktiken har
kommunen tagit över.
Om statsbidrag inte utgår inom något av väghållningsområdena bör planändringsalternativet
väljas såvida man inte vill hålla öppet för en återgång till att vägföreningarna skall svara för
väghållningen.


