
 
 
Motion till Grimsta Vägsamfällighet   Dat 2020-03-29  
 
Avser: ”Redovisnig av system och tjänster som styrelsen introducerat i sitt 
arbete”.  
 
Bakgrund  
Styrelsen informerade vid årsmötet 2019 att man har använt sig av nytt vägföreningsprogram och 
som jag uppfattade även ett program eller tjänst för brevutskick. Någon redovisning om varför 
(orsak?) man valt dessa hjälpmedel förelåg då inte, vilket på detta sätt nu begärs som fristående 
redogörelse.  
 
Framställan  
Jag vill att styrelsen redogör för följande:  
 
Att styrelsen redovisar orsaken till val av nya hjälpmedel samt vinsten för föreningen. Redovisa 
därmed den kostnadsberäkning (kalkyl) som låg till grund för valet.  
 
Att styrelsen redovisar vilka program och tjänster som avses samt redovisa samtliga kostnader, 
initiala och eventuellt löpande årliga.  
 
Att styrelsen redovisar hur dessa kostnader fördelas mellan fastighterna.  
 
Med Vänlig Hälsning  
Henrik Winberg  
 
 
 
 
Styrelsens utlåtande: 
 
De nya hjälpmedlen Vägfas* och Visma** är framför allt en anpassning till en transparent vedertagen 
nationell administration och ekonomihantering för vägsamfälligheter. Anledningen till att styrelsen 
valde att ta hjälp av digitala system var också för att underlätta för framtida styrelseledamöter att 
sätta sig in i vägsamfällighetens ekonomi och administration. 
  
*VägFas (från Vägnu). VägFas är ett skräddarsytt program för vägföreningar och vägsamfälligheter 
och används av fler än 600 vägföreningar i landet. Programmet underlättar hanteringen av 
medlemsavgifter, fakturor, betalningar och allt annat som krävs för att driva en vägsamfällighet. Det 
gör också att föreningens portokostnader hålls nere genom utskick av elektronisk post. Programmet 
är dessutom kopplat till Lantmäteriet, dvs ägarförändringar meddelas automatiskt via VägFas. För 
anslutning till VägFas betalades en engångskostnad om ca 5000 kr, därefter betalas en årsavgift på 
3144 kr (år 2020). Här ingår också support.  
 
**Visma. Visma är ett program som används för att underlätta föreningens bokföring. Liksom VägFas 
är det ett molnbaserat program som kostar 1188 kr per år (år 2020).  
 
Eftersom de administrativa kostnaderna i föreningen är förhållandevis små, har styrelsen beslutat att 
dessa ska belasta den största vägen, dvs väg 1, Grimstavägen. 
 
Styrelsen anser härmed motionen besvarad. 


