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Kommunstyrelsen

Motion från Svend Östergaard (SD) om ställplats
för husbilar
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anse
motionen besvarad enligt tjänsteyttrande daterat 2018-12-07 i vilket
strategi och utvecklingsavdelningen yttrat sig angående i
iordningställande av ställplats för husbilar.

Sammanfattning av ärendet
2017-09-22 inkom en motion från Svend Östergaard (SD) gällande
önskemål om iordningställande av ställplats för husbilar inför
säsongen 2018.
Samhällsbyggnadsavdelningen har i ett tjänsteyttrande 2018-03-15
utrett frågan.
Vid Kommunfullmäktige 2018-05-28 yrkade Susanne Meijer (S)
med instämmande av Anders Larsson (C) och Stefan Borg (SD) att
ärendet skulle återremitteras till strategi och utvecklingsavdelningen
på kommunledningsförvaltningen för att se över möjligheterna till
ställplats för husbilar i Hörby kommun enligt
samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-0315.
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Beskrivning av ärendet
Bakgrund
2017-09-22 inkom en motion från Svend Östergaard (SD) gällande
önskemål om iordningställande av ställplats för husbilar inför
säsongen 2018.
En ställplats beskrivs i motionen som ”ett för ändamålet
lättillgängligt avsatt markområde för uppställning/övernattning i
husbil under kortare tid. På ställplatsen eller i dess närhet, inom
rimligt avstånd, finns tillgång till tömning av avlopp och påfyllning
av vatten.”

Analys och förslag
Husbilsägare är en stor och ökande målgrupp inom besöksnäringen.
Det är en köpstark grupp som kan generera en ökad omsättning för
såväl handel som upplevelseföretag. 30 % av de totala
turismutgifterna lade besökarna 2017 på handel. Det finns en
efterfrågan från bl a husbilsklubbar om centrumnära ställplatser som
de ser saknas.
För kommunen är besöksnäringen viktig och Hörby kommun värnar
om och stärker besöksnäringen genom partnerskapet i MittSkåne där
utveckling av destinationen sker.
Kommunen har idag en närliggande camping samt några andra
mindre aktörer som upplåter ställplats med service för en kostnad.
För att tillgodose behov av ställplatser centralt samtidigt som man
undviker konkurrens med privata företag som erbjuder platser med
en viss servicegrad föreslås följande:
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Att kommunen erbjuder 5 platser på Parktorget med
begränsad parkeringstid, förslagsvis mellan kl 13-09. Dessa
platser är ställplatser utan service.
Att vid behov av service hänvisas husbilarna till den
campingplats som kan erbjuda detta. Ett samarbete initieras
med campingen för möjlighet till paketering. Visit MittSkåne
kan vara behjälplig med detta.
Att då ingen service erbjuds utan endast en uppställningsplats
så bör ingen avgift utgå.
Att vid bokning av torget i samband med evenemang, har
evenemanget företräde.
Att utvärdering görs efter säsong 2019 för att bedöma effekter
och eventuellt justera tidsintervall.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av näringslivschef/avdelningschef på strategi och
utvecklingsavdelningen. Förslaget har stämts av gentemot föreslagen
parkeringsstrategi för Hörby kommun och ansvarig handläggare har
inget att erinra.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anse
motionen besvarad enligt tjänsteyttrande daterat 2018-12-07, i vilket
Strategi och utvecklingsavdelningen yttrat sig angående
iordningsställande av ställplats för husbilar.
Beslutsunderlag
Motion om ställplats för husbilar, inkommen 2017-09-17
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Kommunfullmäktiges beslut 2017-09-25, §129
Tjänsteskrivelse 2018-03-15
Kommunfullmäktiges beslut 2018-05-28, §96
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Planering och Utveckling
Tekniska nämnden
Kommunledningsförvaltningen/ Strategi och Utveckling
Svend Östergaard

Karin KroonGunnarsson
Näringslivschef

