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KS § 77 Dnr 0010/21–008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG - AVBRYT INRÄTTANDE AV 
GEMENSAMHETSANLÄGGNING OCH BILDANDE AV 
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING TRÅNGFORSVÄGEN VIDSEL 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Avslå medborgarförslag om att avbryta inrättande av gemensamhetsanläggning 
och bilda samfällighetsförening Trångforsvägen Vidsel. 
 
Reservation 
Göran Lundström (c) och Göran Stenlund (L) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget förslag. 
 
Peter Lundberg (kd) och Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig mot beslutet gällan-
de alt 2) 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fredrik Uppman har lämnat in ett medborgarförslag om att avbryta inrättande 
av gemensamhetsanläggning och bilda samfällighetsförening Trångforsvägen 
Vidsel, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 15 februari 2021, § 1 att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut senast den 24 maj 2021. 
_____ 
 
Samhällsbyggnadschef Roger Tuomas har yttrat sig i ärendet. 
 
Förslaget att en samfällighetsförening ska inrättas för driften av Trångfors-
vägen i Vidsel baserar sig i att kommunen i början av 2000-talet gjorde en 
inventering och inrättade samfällighetsföreningar för samtliga vägar utanför 
detaljplanerat område. Alla vägar har genomgått denna process och är idag 
drift och underhållna av samfällighetsföreningar utom Trångforsvägen i Vidsel.  
 
Alla som är i anslutning till vägen kommer att vara sakägare och bli medlem-
mar i föreningen, här inkluderas även Älvsbyns kommun.  
 
Att inte inrätta en samfällighetsförening för Trångforsvägen skulle innebära att 
kommunstyrelsen kommer att behandla denna väg annorlunda gentemot alla 
de samfällighetsvägar som en gång har inrättats i kommunen.  
 



 

 

Ett bifall till motionen skulle medföra att samfällighetsföreningar skulle kunna 
yrka på att även deras vägar ska driftas och underhållas av kommunen vilket 
skulle innebära en utökad underhållsbudget för driften.   
 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret. 
Fredrik Uppman, Vidsel 
 
Förslag till beslut 
Avslå medborgarförslag om att avbryta inrättande av gemensamhetsanläggning 
och bilda samfällighetsförening Trångforsvägen Vidsel. 
 
Kommunstyrelsen 
Göran Lundström (c) föreslår följande: 
Alt 1) Bifall till medborgarförslaget.  
Alt 2, vid avslag på medborgarförslaget, ska kommunen rusta upp vägen innan 
den överlämnas. 
 
Göran Stenlund (L) föreslår att ärendet återremitteras för ytterligare beredning. 
 
Göran Lundström (c) bifaller återremissförslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Göran Stenlunds förslag om återremiss 
vilket kommunstyrelsen avslår. 
 
Ordföranden ställer vidare Göran Lundströms förslag alt 1) och berednings-
förslaget mot varandra. Kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget. 
 
Reservation 
Göran Lundström (c) och Göran Stenlund (L) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget förslag. 
 
Slutligen ställer ordföranden proposition på Göran Lundströms förslag alt 2), 
vilket kommunstyrelsen avslår. 
 
Reservation 
Peter Lundberg (kd) och Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig mot beslutet gällan-
de alt 2) 
_____ 
 
 
 
 

Vid protokollet 
Lilian Johansson 
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