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Motion (SD) - om att utreda möjligheten för Lunds
kommun att ta över väghållaransvaret från
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Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås besluta
att

föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att ställa
sig positiv till motionen under förutsättning att tekniska
nämnden ersätts för de ekonomiska konsekvenserna ett
övertagande medför.

Sammanfattning
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion med förslag om
att utreda möjligheterna för kommunen att ta över väghållaransvaret
för de statliga vägarna genom Genarp, samt att Genvägen bör övergå
till statlig väghållning. Väghållaren ansvarar för, att hålla infrastrukturen i ett gott skick, åtgärda störningar som trafiken ger upphov till samt att utveckla infrastrukturen. Vilket innebär tillkommande kostnader för Lunds kommunen vid ett eventuellt övertagande. Enligt översiktsplanen bör Genvägen fortsatt tillhöra
kommunen, för att underlätta utveckling av Genarp. Fördelen med
att vara väghållare är en utökad rådighet, som ger större möjligheter
att reglera trafiken och utveckla infrastrukturen. Tekniska förvaltningen ställer sig positiv till att gå vidare med väghållarfrågan i
Genarp, och föreslår tekniska nämnden att yttra sig i enlighet med
det som framförts i tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse.

Underlag för beslutet
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Ärendet
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion med förslag om
att utreda möjligheterna för kommunen att ta över väghållaransvaret
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för de statliga vägarna genom Genarp, samt att Genvägen bör övergå
till statlig väghållning. Motivet är att bättre kunna tillgodose vad
genarpsborna önskar.

Föredragning
På kartan nedan redovisas de vägar i Genarp, som Trafikverket
(staten) ansvarar för, heldragen linje, och Genvägen som markerats
med streckad linje.

Väghållaren ansvarar för:




att hålla infrastrukturen i ett gott skick
åtgärda störningar som trafiken ger upphov
att utveckla infrastrukturen

Det innebär att ett övertagande av det statliga vägnätet medför
tillkommande kostnader för drift, underhåll och investering för
Lunds kommun.
Tekniska förvaltningens har översiktligt utrett de ekonomiska
konsekvenserna. Bedömningen är att drift- och underhållskostnaderna uppgår till cirka 300.000 kronor per år.
Reinvesteringar, såsom asfaltering och byte av belysningsstolpar
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bedöms uppgå till cirka 450.000 kronor per år. Eventuella
investeringskostnader för ombyggnader, till exempel nya gång- och
cykelbanor och trafiksäkerhetshöjande åtgärder, tillkommer.
Tekniska förvaltningen anser att Genvägen fortsatt ska tillhöra
kommunen, vilket underlättar en utveckling enligt översiktsplanen
med ytterligare bebyggelse längs vägens västra delar.
Fördelen med att vara väghållare är rådigheten, som ger möjligheter
att reglera trafiken och utveckla infrastrukturen på det sätt, i det här
fallet, Lunds kommun önskar.
Tekniska förvaltningen ställer sig positiv till att gå vidare med
väghållarfrågan i Genarp.

Beredning
Ärendet har beretts av tekniska förvaltningen.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser
Ett övertagande av de statliga vägarna i Genarp ger följande
ekonomiska konsekvenser.
Drift- och underhållskostnaderna bedöms uppgå till cirka 300.000
kronor per år. Reinvesteringar, såsom asfaltering och byte av
belysningsstolpar bedöms uppgå till cirka 450.000 kronor per år.
Eventuella investeringskostnader för att hantera störningar från
trafiken och ombyggnader, till exempel nya gång- och cykelbanor och
trafiksäkerhetshöjande åtgärder, tillkommer.
Förvaltningen anser att det är av yttersta vikt att ekonomisk
kompensation utgår vid ett eventuellt övertagande.
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