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Kultur- och fritidsnämnden

Motion – Ställplats för husbil och husvagn i Bondstorp
Fullmäktigeledamoten Klas Gustavsson (EMP) har inlämnat en motion om
att skapa en ställplats för husbilar och husvagnar i Bondstorp.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet 2019-10-16, § 180 och
beslutade att återremittera det för att få med kultur- och fritidsnämndens
yttrande.
Kommunledningskontoret remitterar därför ärendet till kultur- och
fritidsnämnden för yttrande.
Med vänlig hälsning

Rose-Marie Moberg
Förvaltningssekreterare
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott
(KSAU)

2019-10-16

§180

Motion – Ställplats för husbil och husvagn i Bondstorp (KS
2019/054)
Beslut
Ärendet återremitteras till kommunledningskontoret för att få med kultur- och
fritidsnämndens yttrande.

Sammanfattning
Fullmäktigeledamoten Klas Gustavsson (EMP) har inlämnat en motion daterad 2019-02-19
om att skapa en ställplats för husbilar och husvagnar i Bondstorp.
Sedan sommaren 2017, Ks 2016/235, finns ett uppdrag att ge förslag till ställplatser. I juni
2019 rapporterade tekniska till tekniska nämnden, TN 2019/077, en nulägesbeskrivning av
uppdraget och för vilka åtgärder som planeras.
Om en förening eller en privat markägare önskar iordningställa ställplatser i Bondstorp, ser
kommunen positivt på dessa initiativ.
Kommunledningskontorets förslag är att motionen avslås.
Kanslichef, bitr kommundirektör Torbjörn Åkerblad föredrar ärendet.

Yrkanden
Arbetsutskottet diskuterar ärendet och enas om att återremittera det till
kommunledningskontoret för att få med kultur- och fritidsnämndens yttrande.

Expedieras till
Kommunledningskontoret

Beslutsunderlag





Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-10-08
Tekniska nämndens beslut 2019-06-11 § 89, Rapport - Ställplatser i Vaggeryds kommun
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum

Teknisk nämnd (TN)

2019-06-11

§89

Rapport - ställplatser i Vaggeryds kommun (TN 2019/077)
Beslut
Godkänna tekniska kontorets rapport av nuläge för ställplatser i Vaggeryds kommun
Att investeringsbegäran för ställplatser inte är högprioriterad av tekniska nämnden i närtid och
en investeringsbegäran prioriteras inte under nuvarande mandatperiod.
Uppdra åt förvaltningen att utse några enstaka befintliga parkeringsplatser till
korttidsuppställningsplatser i Skillingaryd.

Sammanfattning
Vaggeryds kommuns arbetsutskott har beslutat att
Hjortsjöbadet/Campingen anses vara en fullvärdig ställplats, Slätten/Skillingaryd södra och
alternativ och Götaströms golfklubb iordningsställs utifrån de förutsättningar som finns.
Dessa alternativ kostnadsberäknas av tekniska kontoret i samverkan med berörda
verksamheter och tas med i budgetberedningens arbete.
Hjortsjöbadet/Camping förbereds iordningställande för ställplatser av kultur- och
fritidsnämnden.
Slätten/Skillingaryd södra; Fastighetsägaren där Cirkel K finns uppvaktar
kommunledningskontoret utifrån sina utvecklingsmöjligheter. Kommunen har uttalat den
södra platsen som lämplig för biogastankställe vilket också bör beaktas och samordnas. En
placeringen närmare Hemköp kan begränsa Skillingaryds framtida expansion för bostäder.
Detta område har diskuterats som en framtida möjlighet för bostadsförsörjning i
plankommittén.
Vid Götaström golfklubb finns en uppställningsplats.
Tekniska nämnden har inte genomfört utredning och tagit fram investeringsbegäran till
budgetberedningen eftersom totala investeringsbehovet i kommunen är så stort. Tekniska
nämndens resurser har prioriteras till det kommunala ansvarsområdenas basbehov i första
hand. Samverkan har förekommit med kultur- och fritid vid campingen.
Det bör övervägas om kommunala skattemedel ska finansiera ställplatser, ofta är ställplatser
med faciliteter privata initiativ.
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum

Teknisk nämnd (TN)

2019-06-11

Propositionsordning
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan godkänna tekniska kontorets rapport av nuläge
för ställplatser i Vaggeryds kommun, och finner den godkänd.
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan bifalla att investeringsbegäran för ställplatser
inte är högprioriterad av tekniska nämnden i närtid och en investeringsbegäran prioriteras inte
under nuvarande mandatperiod, och finner det bifallet.
Ordförande frågar om nämnden kan bifalla förslaget att uppdra åt förvaltningen att utse några
enstaka befintliga parkeringsplatser till korttidsuppställningsplatser i Skillingaryd, och finner
det bifallet.

Expedieras till
Kommunstyrelsen
Teknisk chef
Gatu- och parkchef
Handläggare
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