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Ärende 4 Godkännande av program för Ursands Camping m m              

(Dnr KS 2012/214) 

När kommunstyrelsen 2012-06-05  meddelade planbeskedet för nuvarande Ursands camping, så 

var det ett första försök ”att återgå till ordning”.  

I samband med överlåtelsen av arrendekontraktet till en ny arrendator hade det uppstått en 

situation som höll på att bli oöverskådlig.  

Fast det inte fanns en enda politiker som sade sig ha lämnat ett positivt besked till arrendatorn i 

enlighet med dess önskemål, hävdade arrendatorn i ord och skrift att kommunen borde hålla det 

man lovat. 

I sak gällde det att arrendatorn avsåg att utveckla campingområdet i enlighet med ett modernt och 

tidsadekvat koncept: Åretruntcamping med möjlighet till ”boendet”. 

Marknadsföringsplanen, några fler dokument och mycket tjat hade bidragit till viss framgång i 

arrendatorns lobbyarbete. 

Nämnt kommunstyrelsebeslut blev resultatet efter flera omröstningar. Det förlorande förslaget 

innehöll uppdraget: ”I planprogrammet kommer att utredas möjligheter till 

åretruntboende i och i anslutning till campingområdet.”  

Jag konstaterar idag att planprogrammet inte motsvarar de förväntningar jag hade när jag 

tillstyrkte majoritetsbeslutet. 

Jag är kritisk mot att viktiga synpunkter från länsstyrelsen, miljö- och hälsoskyddsnämnden och 

socialnämnden inte får gehör i samrådsredogörelsen. 

Jag är kritisk mot att alldeles för många och alldeles för viktiga övergripande frågor inte besvaras i 

programarbetet och hänskjuts till kommande arbete som ska ske i samband med upprättande av 

enskilda detaljplaner. 

Jag är såklart inte införstådd med tilläggsyrkandet ”kommunstyrelsen beslutar för egen del”: 

”Byggnadsnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheterna till åretruntboende i 

anslutning till planområdet.” 

Som ledamot i kommunfullmäktige och i kommunstyrelsen har jag vid ett flertal tillfällen försökt 

rikta kommunledningens uppmärksamhet på behovet att presentera och diskutera en planering 

för boendet i hela kommunen. Alla enskilda initiativ behöver ses och behandlas utifrån en 

överenskommen helhetssyn. I detta ärende handlar det om inget annat än att ordna en gräddfil för 

enskilda driftiga entreprenörer.  

Med min reservation ville jag ge uttryck för att jag inte alls är införstådd med trixandet och 

eftergivenheten som har präglat majoritetens hållning i detta planärende. 
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