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Plats och tid

Parken kl. 18.00–22.30

Beslutande

Helmuth Petersén (SD)
Torbjörn Karlsson (S)
Mikael Rubin (M)
Anita Persson (SD)
Anders Ahvander (SÖS)
Per Klarberg (SD), 2:e vice ordförande
Sven Lindkvist (S)
Marianne Ohrlander (M)
Patrik Holmberg (C), Anmäler jäv i punkt 12
Erik Lundström (KD)
Henrik Silfverstolpe (L)
Mathias Andersson (SD)
Emil Samnegård (MP)
Jan Isaksson (M)
Ken Karlsson (SD)
Johnny Nilsson (S)
Göran Gärtner (M)
Bengt Andersson (SD)
Christer Dahlberg (SÖS)
Marianne Pettersson (S)
Håkan Sjöberg (M), Ordförande
Wictor Olsson (SD)
Andreas Persson (S)
Catharina Blixen-Finecke (M)
Fredrik Karlsson (SD)
Hans Norén (KD), 1:e vice ordförande
Birgitta Lanér Sjöström (S)
Inger Persson (L)
Fredrik Trulsson (SD)
Ib Rundqvist (M), Från punkt 14
Ismet Dedic (S)
Ann-Marie Flink (SÖS)
Mats Andersson (SD)
Maria Wilhelms (MP)
Eva Höckert (S)
Bo Jönsson (SD)
Fredrik Schlyter (M)
Lennart Höckert (S)
Ulf Carlsten (SD)
Layal Chidiac (S)
Thomas Malmqvist (SD)
Ola Olsson (C)
Christian Ottergren (SÖS)
Karin Jönsson (KD)

Tjänstgörande ersättare

Paul Lövdahl (S)
Lizian Kyreus (S)
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Mårten Bönnemark (M)
Gunnar Hedin (M), Ersätter Ib Rundqvist (M) t.o.m. punkt 14 samt Jonas
Bjunö från punkt 15.
Eric Samuelsson (M)
Britta Brinck-Nehlin (M)
Mats Sjöslätt (C)
Mette Hansson (C), Ersätter Patrik Holmberg (C) i punkt 12
Ersättare

Oliver Weiland (SD)
Anna Holst (SD)
Håkan Lerstorp (SD)
Magnus Isgren (SD)
Tomas Olsson (SD)
Andrzej Krugly (SD)
Eva Karlsson (SD)
Cecilia Dahl-Andersson (S), Ankom kl. 18:50
Hans Björklund (S)
Anitha Lata (S)
Sven Tilly (SÖS)
Thomas Nilsson (KD)
Estrid Nimåker (KD)
Kristoffer Larsson Lindstrii (L)
Tomas Tigerschiöld (MP)
Salomé San Miguel Martinez (MP)

Övriga

Daniel Vagland, Kommunjurist
Fredrik Geijer, Kommundirektör

Justeringens plats och tid

Rådhuset

Paragrafer

88-115

Sekreterare
Daniel Vagland
Ordförande
Håkan Sjöberg (M)

Justerare

Justerares signaturer

Per Klarberg (SD)

Hans Norén (KD)

Utdragsbestyrkan
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Datum då anslaget sätts upp

2019-05-17

Datum då anslaget tas ned

2019-06-10

Förvaringsplats
Underskrift
Daniel Vagland

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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§ 114 Uppförande av camping åt åretruntboende
Dnr KS 2017/1288

Ärendebeskrivning
Med anledning av att en ny arrendator upphandlats till att driva Dalabadets
camping, ska campingen utrymmas före övertagande i enlighet med det
tjänstekoncessionsavtal som är tecknat med den nuvarande arrendatorn.
Den nya arrendatorn kommer inte husera camping för åretruntboende, utan vill
hålla campingen öppen i enlighet med den tid som avtalet föreskriver, dvs april till
och med september. Detta innebär att de som idag använder campingen för
åretruntboende inte längre kan använda campingen mer än under den tid som
campingen är öppen och ska enligt gällande avtal vara utflyttade per 30 april 2019.
Över tid har det funnits mellan 20 och 24 husvagnar som använts för
åretruntboende. Totalt handlar det om upp till 36 personer som av olika skäl valt att
bosätta sig på Dalabadets camping. När campingen får ny arrendator kommer dessa
att endera få hitta en ny campingplats, leta egen bostad eller för vissa grupper ta
hjälp av socialnämnden för att få ny bostad. Enligt uppgift finns lediga platser i
Trelleborg och övriga Skåne som huserar åretruntcamping.
Kommunen har ett avtal med en arrendator och har inget ansvar för att ersätta de
åretruntboendes nuvarande campingplats med någon ny eftersom de åretruntboende
har ett avtal med arrendatorn.
Efter dialog med nya arrendatorn och de som är åretruntboende beslutades att
snabbutreda möjliga alternativa platser.
---Kommunfullmäktige beslutade den 25 februari att återremittera ärendet med
motiveringen att Kultur- och fritidsnämnden först måste beredas tillfälle att yttra
sig i ärendet.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 10 april ”att meddela
kommunfullmäktige att kultur- och fritidsnämnden ser inga problem med att utöka
campingen på den yta som idag upptar en fotbollsplan. Förutsättningen är dock att
ett tilläggsavtal kan tecknas med den nye arrendatorn och att alla lagkrav åtföljs
samt att det inte handlar om åretruntboende.”
Kommunstyrelsen fattar beslut i ärendet vid extrainsatt sammanträde förlagt innan
fullmäktige den 6 maj, varför förslag till beslut presenteras först vid sittande
fullmäktigesammanträde.

Yrkande
Henrik Silfverstolpe (L), med instämmande från Emil Samnegård (MP), Patrik
Holmberg (C), Anders Ahvander (SÖS) och Lennart Höckert (S), yrkar bifall till

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokollsutdrag

5 (5)

Kommunfullmäktige
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2019-05-06

KS 2019/284

kommunstyrelsens förslag.
Mikael Rubin (M) yrkar:
att uppföra en camping med möjlighet till åretruntboende på fotbollsplanen öster
om Dalabadets campingplats, samt
att ge fritidsnämnden i uppdrag att påbörja förhandling med den nya arrendatorn
om utökat arrende för uppförande av ytterligare 36 platser.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det dels föreligger kommunstyrelsens förslag, dels
Mikael Rubin (M) förslag.
Ordföranden ställer förslagen under proposition mot varandra och förklarar sig
finna att kommunfullmäktige bifaller Mikael Rubin (M) förslag.
Votering begärs.

Omröstning
Voteringsproposition
”Den som bifaller Mikael Rubin (M) förslag röstar ja, den som bifaller
kommunstyrelsens förslag röstar nej.”
I voteringen avges 24 ja-röster och 26 nej-röster, medan 1 ledamot avstår.
Voteringslista 8, enligt bilaga.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå en camping med möjlighet till åretruntboende på fotbollsplanen öster om
Dalabadets campingplats.

Skickas till
Kultur- och fritidsnämnden

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

