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Fullmäktigemotion ang. ställplatser och camping vid
Råssnäsudden
Sammanfattning
I motionen föreslås att lämplig instans ska utreda och ta fram förslag till ställplatser för
husbilar och campingplats vid Råssnäs. Motionen föreslås besvaras med att utredning redan
pågår.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besvara motionen i enlighet med
kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Bakgrund
Joakim Pripp och Fredrik Lantz föreslår i en motion att kommunfullmäktige uppdrar åt
lämplig instans att utreda om det finns förutsättningar att anordna ställplatser för husbilar
resp. campingplats vid Råssnäsudden, och att, om förutsättningar finns, ta fram förslag.
Kommunstyrelsen uppdrog i maj 2017 åt förvaltningen att upphandla och genomföra en
utredning om framtida ytor för camping och husbilsplatser. Utredningen pågår och väntas
vara färdig att redovisas under våren-sommaren 2018. Ett av de tänkbara områden som
studeras i utredningen är Råssnäsområdet.
Finansiering
Utredningen finansieras enligt kommunstyrelsens beslut ur budgetposten för politiskt
prioriterade områden. Hur en ev. ny camping/ställplats skall genomföras och finansieras bör
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belysas i samband med utredningen. Kostnaden för hantering av motionsärendet finansieras i
kommunledningsförvaltningens ordinarie budget.
Koppling till resultatmål
Ärendet har koppling till resultatmål 12, Bra värdskap och nöjda besökare
Uppföljning/återrapportering
Ingen återrapportering av ärendet ang. fullmäktigemotionen är aktuell.
Frågan om ytor för camping och ställplatser kommer att behandlas av kommunstyrelsen när
utredningen är helt klar.

Peter Ingesson
Kommundirektör

Theres Sandstedt Johansson
Tf Samhällsbyggnadschef

Beslutsexpediering
Klicka här för att skriva beslutsexpediering
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2017-10-09
KF § 145

Motion från Joakim Pripp (SD) m fl om ställplatser och camping vid
Råssnäsudden (17/KS 0237)
Sammanfattning
Joakim Pripp (SD) och Fredrik Lantz (SD) föreslår i motion daterad den 12 september 2017
kommunfullmäktige besluta
- att lämplig instans får i uppdrag att utreda om det är möjligt att ta fram förutsättningar för en
ställplats i området (i rubriken anges Råssnäsudden)
- att lämplig instans får i uppdrag att utreda om det finns möjligheter att använda platsen till
campingområde
- om det visar sig vara genomförbart ta fram förslag med motionens intentioner.

Beslutsunderlag


Motion från Joakim Pripp (SD) m fl om ställplatser och camping vid Råssnäsudden

Beslut
1 Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Motion: utred möjligheten till ställplatser & Camping vid Råssnäsudden.

Motala Kommun bör utnyttja sitt läge vid Råssnäsudden. Vid korpen stugorna och området som
används för inhämtning av färskvatten till Motala. I dag är området inhägnat med stängsel och kan
man få till någon öppning för att öppna upp området. Korpenstugsområdet är förmodligen ett bra
campingområde då det används idag till det under vätterrundan.
Motala saknar en bra camping och behovet av ytterligare ställplatser bör lösas.
Området är idag en lugn och stilla plats så försiktighet med att exploatera området bör iakttas. En
plan för områdets framtid är bra och få den förankrad hos medborgare.

Sverigedemokraterna Motala föreslår därför Motala kommunfullmäktige att besluta
•

Att Lämplig instans får i uppdrag att utreda om det är möjligt att ta fram förutsättningar
för en ställplats i området.

•

Att lämplig instans får i uppdrag att utreda om det finns möjligheter att använda platsen
till campingområde.

•

Om det visar sig vara genomförbart ta fram förslag med motionens intentioner.

Kommunfullmäktigeledamot Joakim Pripp (SD)
Kommunfullmäktigeledamot Fredrik Lantz (SD)
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