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TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN

Teknik- och fastighetsnämnden

Tjänsteskrivelse 2011-08-22

2011-09-21

Thord Tärnbrant, 054 5406970
thord.tarnbrant@karlstad.se

Ärende ………….

Svar på medborgarförslag – anlägg en ställplats
för husbilar i centrala Karlstad
Dnr TFN-2011-1135 Dpl 60

Sammanfattning

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Per-Inge Johansson att
kommunen ska anlägga ställplats för husbilar i centrala Karlstad.
Kommunfullmäktige beslutade den 26 maj 2011, § 19, att översända
medborgarförslaget till Teknik- och fastighetsnämnden för beslut.
Beslutsunderlag

Teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 augusti 2011.
Kommunfullmäktiges protokoll den 26 maj 2011, § 19.
Per-Inge Johanssons medborgarförslag den 19 maj 2011.
Ärende

Förslagsställaren har inlämnat ett förslag att kommunen ska anlägga ställplatser för
husbilar på Mariebergsskogens parkering, Yttre hamn eller annan central plats i
Karlstad. Med ställplats för husbilar avses en uppställningsplats för besökande
vilka färdas med husbil under en kortare tid, normalt kortare än 24 timmar.
Ställplats för husbilar kan kombineras med olika grad av service exempelvis
eluttag, dusch och wc, möjlighet till tömning av septitankar etc. I Karlstads centrala
delar saknas ställplats för husbilar under kortare tid med möjlighet till service. I
nuläget hänvisas husbilar för service i form av dusch, wc och tömning av septitank
till campingplatser, exempelvis Skutberget. För besök i centrala delar av Karlstad
finns möjlighet att utnyttja för fordonen avsedd parkering exempelvis vid
Sandgrundsudden.
Karlstads kommun har tidigare fått medborgarförslag vilka pekar på bristen på
centrala ställplatser för husbilar med viss service. I tidigare svar på
medborgarförslag har Teknik- och fastighetsförvaltningen hänvisat till det
pågående arbetet med att utveckla småbåtshamnar och gästhamnsverksamheten och
de synergieffekter som kan uppnås i samband med detta arbete.
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De platser som förslagsställaren hänvisar till i första hand är i behov av betydande
investeringar för att kunna tillgodose behoven vid uppställning av husbilar.
Kostnader består i såväl investerings- som driftskostnader vilka sannolikt inte
kommer täckas av verksamhetens intäkter. Av denna anledning är förvaltningen av
den uppfattning att synergier med annan verksamhet bör sökas för att kunna
erbjuda denna service.
Det pågående arbetet med att hitta nya lokaliseringar av småbåtshamnar och
framtida gästhamn kan mycket väl kombineras med ställplatser för husbilar. Det
finns flera positiva synergieffekter med en samlokalisering av
gästhamn/småbåtshamn och ställplatser för husbilar, exempelvis möjlighet till
septitanktömning, dusch och wc, etc. Båda anläggningarna har dessutom fördelar
av att vara relativt centralt belägna.
Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag

Avslå Per-Inge Johanssons medborgarförslag om att anlägga ställplatser för
husbilar i centrala Karlstad i avvaktan på pågående utredning om planerad
samlokalisering mellan småbåtshamn och ställplatser.

Hans Wennerholm
teknik- och fastighetsdirektör

Thord Tärnbrant
Enhetschef

Beslutet expedieras till

Per-Inge Johansson
Thord Tärnbrant, Teknik- och fastighetsförvaltningen
Torbjörn Frykstedt, Teknik- och fastighetsförvaltningen

