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TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN 
Protokoll  2013-02-20 

 
 
 
 

§ 10  
 

Utredningsuppdrag angående Jäverön 
Dnr TFN-2012-2190     Dpl 6 

 
Teknik- och fastighetsnämndens beslut 
1. Uppdra till teknik- och fastighetsförvaltningen att utreda frågor om arrendeför-

hållanden för fritidshusen, infrastrukturen och utveckling av Jäverön för natur- 
och friluftsliv i enlighet med inriktningen i förvaltningens skrivelse. 

2. Uppdra till teknik- och fastighetsförvaltningen att presentera utrednings-
resultaten med förslag till åtgärder senast till nämndens oktobersammanträde 
2013. 

3. Uppdra till teknik- och fastighetsförvaltningen att sammanställa samtliga 
intäkter och kostnader som årligen uppstår i kommunen, samt en uppskattning 
av investeringsbehov, rörande Jäverön. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Jäverön ägs i sin helhet av Karlstads kommun och förvaltas av teknik- och 
fastighetsnämnden. Ön är av stort värde och intresse för friluftslivet och har höga 
naturvärden med ett rikt växt- och djurliv. Samtidigt finns på Jäverön ett relativt 
stort antal bostadsarrenden bebyggda med fritidshus samt ett aktivt jordbruk. Dessa 
faktorer, tillsammans med frågor om transporter till och på ön, gör det angeläget 
med ett ställningstagande till framtida förvaltning av Jäverön. 
 
Beslutsunderlag 
Teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 februari 2013. 
 
Yrkanden 
Ragnar Hedin (M) yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag med 
tillägget:  
3. Uppdra till teknik- och fastighetsförvaltningen att sammanställa samtliga intäkter 
och kostnader som årligen uppstår i kommunen, samt en uppskattning av investe-
ringsbehov, rörande Jäverön. 
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Beslutet skickas till 
Anders Löfstrand, Teknik- och fastighetsförvaltningen 
Carina Strandberg, Teknik- och fastighetsförvaltningen 
Torbjörn Frykstedt, Teknik- och fastighetsförvaltningen 
Alf Johansson, Teknik- och fastighetsförvaltningen 
Thord Tärnbrant, Teknik- och fastighetsförvaltningen 
Andreas Rudsvik, Teknik- och fastighetsförvaltningen 
 

 
 
 


