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Höganäs Kommun
Att: Margareta Engkvist Björkenhall
Centralgatan 20
263 38 Höganäs

Ansökan om kommunalt huvudmannaskap för
Jonstorp Vägförening Ga:5
Jonstorps vägförening, hädanefter förkortat JV, har på JV årsstämma den 20 juni
2018 tagit beslut om att ansöka om kommunalt huvudmannaskap. I samband
med detta har Höganäs kommun, hädanefter förkortat HK, gjort en besiktning av
skötselområdet, uppdelad i två huvudområden grönytor/ lekplatser och vägar.
Besiktningsanmärkningarna presenterades på ett möte i Höganäs i juni 2018.
HK’s krav för ett övertagande är att skicket på skötselområdet skall hålla
motsvarande nivå som övriga områden där kommunen har huvudmannaskapet.
I samband med utökning av ansvarsområdet 2003 så utlovade representant från
HK att bidraget skulle vara av den omfattningen att ingen utdebitering
(dubbelbeskattning) för medlemmarna i JV, GA:5, skulle behövas. Det är av JV’s
styrelses bestämda uppfattning att de bidrag som utbetalts sedan dess används
till uteslutande systematiskt underhåll och investering i behovsprövad
asfaltering. Besiktning av JV’s vägnät har skett kontinuerligt under åren
tillsammans med personal från samma asfalteringsentreprenör som HK anlitat.
Utifrån dessa besiktningar har en prioriteringslista upprättat och systematiskt
åtgärdats utifrån investeringsmöjlighet.
Utifrån de besiktningsunderlag som VF har tagit del av kan det bara konstateras
att vårt bidrag från HK har varit för lågt då en avgörande del av vägnätet måste
åtgärdas för att uppnå motsvande kvalitet som övriga vägnät inom HK. JV har
inget att anmärka på kvalitén på besiktningen som HK har genomfört utom att vi
kan konstatera att det finns olika nyanser av brunt.
JV har för avsikt att med assistans av HK åtgärda besiktningsanmärkningarna
enligt dokument ” Övertagande av Jonstorp vägförenings huvudmannaskap”
daterat 2019-03-01 för att uppnå önskad nivå för överlämnat huvudmannaskap
till HK. JV kommer tillsammans med HK utarbeta en prioritering plan för
återställandet.
Summan för planerade åtgärder uppgår enligt HK till 4,9 Mkr exklusive moms,
åtgärderna planeras ersättas av JV under 2-5 år (2019-2023) enligt
överenskommelse mellan JV och HK. JV förutsätter fortsatt investeringsbidrag på
25%. Då upprustningen enligt anmärkningarna är genomförda eller efter avtal
med HK kommer HK att överta ansvar och driften för skötselområdet. Arbetet
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med det formella/juridiska övertagandet av huvudmannaskapet påbörjas
därefter. Förutsättningarna för övertagande av HK tidigast 2020 förutsätter ett
positivt politiskt beslut.
För att täcka denna kostnad kommer JV att använda befintlig kassa samt årliga
bidrag från HK fram till överlämnandet samt debitera ut till medlemmarna i GA5.
HK kommer supporta denna utdebitering i största möjliga mån.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen för Jonstorps Vägförening

Jonstorps Vägförening
Att: Per Möller
Fläderbärsvägen 28
263 71 Jonstorp
info@jonstorpsvagforening.se
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