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Medborgarförslag – Fler färjeturer till Jäverön  
Dnr TFN-2012-1568     Dpl 71 

 
Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag 
Avslå Per-Olof Edbegs medborgarförslag om fler färjeturer till Jäverön. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunen föreslår Per-Olof Edberg att kommunen skall 
tillhandahålla tätare färjeturer till Jäverön för att göra ön mer tillgänglig. 
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2012, § 10 att överlåta beslutanderätten 
i ärendet till teknik- och fastighetsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Teknik och fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 september 2012. 
Kommunfullmäktige protokoll den 18 juni 2012, § 10. 
Per-Olof Edbergs medborgarförslag den 12 juni 2012. 
 
Ärende 
Per-Olof Edberg vill med sitt medborgarförslag att Jäverön blir mer tillgänglig 
genom att utöka färjeturerna genom att lägga in en eller flera turer mellan klockan 
11.00 och 16.30. 
 
Färjeförbindelsen är en del av den enskilda vägen till Jäverön och är huvudsakligen 
finansierad genom statsbidrag. Resterande del finansieras av kommunen. En 
eventuell utökning av färjeturerna bidrar således till en ökad kostnad för det 
allmänna utifrån dagens huvudmannaskap. De färjeturer som finns idag är 
framtagna efter diskussion med arrendatorerna tillika sommargäster och 
jordbrukare på ön. Statsbidraget är grundat på det antal resor som anses relevant för 
den trafik som alstras. En eventuell utökning av färjeturerna kommer sannolikt inte 
att vara statsbidragsberättigade och bör enligt förvaltningen inte heller belasta 
kommunen vilket gör att den ökade kostnaden i så fall måste finansieras på annat 
sätt exempelvis genom att ta ut en färjeavgift. 
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Jäveröns tillgänglighet i form av färja, biltrafik, väghållning m.m. är en av flera 
frågeställningar som under senare år aktualiserats och som enligt förvaltningen 
påkallar behov av en samlad utredning och översyn av det allmännas åtaganden 
avseende färja och vägar, samt kommunens övrig förvaltning av den kommunalt 
ägda ön. Förvaltningen kommer i en särskild tjänsteskrivelse till teknik- och 
fastighetsnämnden att begära att få ett uppdrag att inleda en sådan utredning. 
 
Per Olof Edbergs medborgarförslag kommer att ingå i denna utredning. I avvaktan 
på det samlade utfallet av utredningen föreslås att medborgarförslaget avslås. 
 
 
 
Hans Wennerholm Andreas Rudsvik 
Teknik- och fastighetsdirektör enhetschef 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Per-Olof Edberg 
Per-Olof Linder, teknik-och fastighetsförvaltningen 
Andreas Rudsvik, teknik-och fastighetsförvaltningen 
Torbjörn Frykstedt, teknik-och fastighetsförvaltningen 


