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§ 207 Motion från Svend Östergaard (SD) om
ställplats för husbilar
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta:
-Anse motionen besvarad enligt tjänsteyttrande daterat 2018-03-15, i vilket
samhällsbyggnads-förvaltningen har utrett möjligheterna till
iordningsställande av ställplats för husbilar.

Reservation mot beslutet
Stefan Borg (SD) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
2017-09-22 inkom en motion från Svend Östergaard (SD) gällande
önskemål om iordningställande av ställplats för husbilar inför säsongen
2018.
En ställplats som både erbjuder uppställningsplats och möjlighet till service
i form av tömning av avlopp och påfyllning av vatten är att likställa med en
campingplats ur plan- och bygglagen (PBL) samt plan- och
byggförordningens (PBF) perspektiv.
Flertalet kommuner i Skåne skiljer dock på uppställningsplats och service.
På så sätt är det möjligt att upplåta plats inom befintliga parkeringsplatser
nära centrum samtidigt som möjlighet till tömning av avlopp och
påfyllning av vatten tillgodoses på annan, närliggande plats.
En möjlig plats som skulle kunna fungera som uppställningsplats för
husbilar är Parktorget och en möjlig plats för uppförande av servicestation
för tömning av avlopp och påfyllning av dricksvatten är Söderängen, vid
spontanidrottsanläggningen. Ett annat alternativ till att uppföra en
servicestation i egen regi kan vara att göra en överenskommelse med
exempelvis en närliggande campingplats där den här typen av service redan
finns.

Yrkanden
Stefan Borg (SD) yrkar avslag på förslag till beslut och yrkar bifall till
motionen.
Susanne Meijer (S) yrkar bifall på förslag till beslut.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 207

Beslutsordning
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på om förslag
till beslut ska avslås eller bifallas och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutat bifall förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2018-03-28, § 52.
Motion om ställplats för husbilar, inkommen 2017-09-22.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-09-25, § 129.
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 2018-03-15.

Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Motionären.
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