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Paragraf 49

Ärendenummer KS2022/152

Uppdrag om Bredsandområdets betydelse för fritid
och rekreation
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommundirektören får i uppdrag att utreda Bredsandområdets betydelse
för fritid och rekreation och vilka strategiska markinnehav som är lämpliga
att ha i området.
2. Upplevelsenämndens driftbudget utökas med driftkostnadsökningen för de
investeringar tekniska nämnden gör under 2022 för upprustning av
anläggningar inom Bredsand 1:366 och närliggande badstrand.

Sammanfattning
På Bredsandsområdet ligger Bredsands Camping. Verksamheten bedrivs för
närvarande av First Camp. Genom tomträttsavtal har fastigheten Bredand 1:93
(vandrarhemmet) upplåtits from 2012. Av avtalet framgår att ändamålet är
vandrarhem och stugor.
På kommunstyrelsen sammanträde den 23 mars 2021 föreslogs att tomträttsavtal
för den nybildade fastigheten Bredsand 1:366 (campingen) skulle överlåtas till ett
av First Camp bildat bolag. På grund av Bredsandområdets stora betydelse för
fritid och rekreation önskas en viss rådighet och därför skulle Enköpings kommun
inneha en hembudsaktie i det bildade bolaget. Förslaget återremitterades på
kommunstyrelsens sammanträde den 23 mars 2021, § 58, med motiveringen att
kommunen istället skulle bilda bolaget som tomträtten skulle överlåtits till och att
aktierna därefter överlåts till ett av First Camp bildat bolag. Även med denna
lösning skulle kommunen behålla en hembudsaktie.
Bredsandsområdet är ett av Enköpings viktiga rekreations- och fritidsområden.
Ursprunget till det förslag som lades på kommunstyrelsens sammanträde den 21
mars 2021 bygger på en utredning från 2009 där slutsatserna var 1) att Bredsands
fritidsområde behöver utvecklas, 2) att detta inte ska ske i egen regi, samt 3) att
kommunen inte ska göra egna investeringar.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att en denna utredning behöver
kompletteras där ett helhetsgrepp tas för Bredsandområdets stora betydelse för
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fritid och rekreation. Detta inkluderar även vilka strategiska markinnehav
kommunen bör ha i området för att nå goda förutsättningar till kommunfullmäktiges
långsiktiga mål. Förvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen ger ett sådant
uppdrag till kommundirektören. Uppdraget kopplas till pågående arbete med att ta
fram en markstrategi för kommunen.

Yrkanden
Anders Wikman (NE) yrkar på följande tilläggsyrkande:
Kommunstyrelsen beslutar att ge uppdrag till kommunledningsförvaltningen att
komma tillbaka till kommunstyrelsen med ett uppdrag att avsluta uppdragen som
gavs av kommunstyrelsen den 23 mars 2022, § 58.
Jesper Englundh (S) och Solweig Sundblad (S) yrkar bifall till Anders Wikmans
(NE) tilläggsyrkande.
Peter Book (M) yrkar avslag till Anders Wikmans (NE) tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Peter Book (M) ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutar att avslå Anders Wikmans (NE) tilläggsyrkande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-02-21
Bilaga 1, Planerade åtgärder inför säsongen 2022, 2022-02-21
Avsiktsförklaring, 2016-11-07
__________
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Kommunledningsförvaltningen
Magnus Åsman
0171-62 62 16
magnus.asman@enkoping.se

Tjänsteskrivelse

Ärendenummer

2022-02-21

KS2022/152

Kommunstyrelsen

Uppdrag om Bredsandområdets betydelse för fritid
och rekreation
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommundirektören får i uppdrag att utreda Bredsandområdets betydelse
för fritid och rekreation och vilka strategiska markinnehav som är lämpliga
att ha i området.
2. Upplevelsenämndens driftbudget utökas med driftkostnadsökningen för de
investeringar tekniska nämnden gör under 2022 för upprustning av
anläggningar inom Bredsand 1:366 och närliggande badstrand.

Ärendet
Bakgrund
På Bredsandsområdet ligger Bredsands Camping. Verksamheten bedrivs för
närvarande av First Camp. Genom tomträttsavtal har fastigheten Bredsand 1:93
(vandrarhemmet) upplåtits from 2012. Av avtalet framgår att ändamålet är
vandrarhem och stugor.
På kommunstyrelsen sammanträde den 21 mars 2021 föreslogs att tomträttsavtal
för den nybildade fastigheten Bredsand 1:366 (campingen) skulle överlåtas till ett
av First Camp bildat bolag. På grund av Bredsandområdets stora betydelse för
fritid och rekreation önskas en viss rådighet och därför skulle Enköpings kommun
inneha en hembudsaktie i det bildade bolaget. Förslaget återremitterades av
kommunstyrelsen den 23 mars 2021, § 58 med motiveringen att kommunen istället
skulle bilda bolaget som tomträtten skulle överlåtits till och att aktierna därefter
överlåts till ett av First Camp bildat bolag. Även med denna lösning skulle
kommunen behålla en hembudsaktie.
Ärendets beredning
I beredningen har på kommunledningsförvaltningen avdelningen för ledningsstöd
och avdelningen för ekonomi och planering deltagit. I övrigt har
fastighetsavdelningen och parkenheten på Samhällsbyggnadsförvaltningen, samt
Upplevelseförvaltningen deltagit.
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Kommunledningsförvaltningens bedömning
Bredsandsområdet är ett av Enköpings viktiga rekreations- och fritidsområden.
Ursprunget till det förslag som lades på kommunstyrelsens sammanträde den 21
mars 2021 bygger på en utredning från 2009 där slutsatserna var 1) att Bredsands
fritidsområde behöver utvecklas, 2) att detta inte ska ske i egen regi, samt 3) att
kommunen inte ska göra egna investeringar.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att en denna utredning behöver
kompletteras där ett helhetsgrepp tas för Bredsandområdets stora betydelse för
fritid och rekreation. Detta inkluderar även vilka strategiska markinnehav
kommunen bör ha i området för att nå goda förutsättningar till kommunfullmäktiges
långsiktiga mål. Främst målen under uppgiften ”Gemenskap och upplevelser”.
Mål 11: Enköping har ett brett och tillgängligt utbud av aktiviteter och upplevelser.
Mål 12: Kommunens offentliga miljöer är inbjudande, trygga och tillgängliga.
Mål 13: Enköpings kommun har ett attraktivt samarbete med föreningsliv och
företagare i leveransen av service till invånarna.
Förvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen ger ett sådant uppdrag till
kommundirektören. Uppdraget kopplas till pågående arbete med att ta fram en
markstrategi för kommunen.
En fördel med en tomträttslösning som förvaltningen pekade på var att First Camp
har möjlighet att använda tomträtten som säkerhet och därmed få förutsättningar
att genomföra investeringar. I förslaget som kommunstyrelsen ställdes inför i mars
2021 utlovades investeringar på cirka tre miljoner kronor (bilaga 1). Då arbetet med
att förbereda för att bilda ett kommunalt bolag i enlighet med kommunstyrelsens
tidigare beslut dragit ut på tiden har dessa investeringar uteblivet. Behovet att akut
åtgärda vissa faciliteter kvarstår dock fortfarande. Upplevelseförvaltningen,
parkenheten och fastighetsavdelningen har därför utfört en inventering av vilka
åtgärder som är mest nödvändiga där utgångspunkten har varit att upplevelsen för
besökare till den angränsande badstranden ska vara så bra som möjligt.
Åtgärderna är på sammanlagt 1,8 miljoner kronor och beskrivs i bilaga 1.
Förvaltningen bedömer att dessa åtgärder bör göras omgående samt att den
föreslagna utredningen genomförs innan nytt tomträttsavtal i enlighet med
kommunstyrelsens beslut den 21 mars 2021 och tecknad avsiktsförklaring tas
fram.
Ekonomiska konsekvenser
Tills annan lösning är på plats fortgår nuvarande arrendeavtal. Idag har
upplevelseförvaltningens en intäkt från arrendet på 311 464 kronor per år.
Samtidigt ersätter de First Camp för skötsel med 275 000 kronor per år.
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Ett fortsatt arrendeavtal innebär att First Camp inte kommer att utföra de
investeringar som föreslogs i samband med förslaget till tomträttsavtal för
campingen. Åtgärderna som inventeringen föreslår beräknas till högst 1,8 miljoner
kronor och finansieras med 2022 års investeringsbudget för planerat underhåll
inom tekniska nämnden. Förslag på beslut tas fram till 2022 års ombudgetering där
tekniska nämnden kompenseras för ianspråktagandet av budgeten för planerat
underhåll. Enligt kommunstyrelsen reglemente kapitel 5 punkt 9 kan
kommunstyrelsen besluta om utökning av nämndbudget upp till 25 prisbasbelopp.
Förvaltningen föreslår därför att upplevelsenämndens driftbudget utökas med
investeringens driftkostnadsökning (hyresökning). Hyresökningen beräknas till
mellan 120 000 och 130 000 kronor per år.
Sociala och miljömässiga konsekvenser
Eventuella sociala och miljömässiga konsekvenser bör beskrivas i föreslaget
utredningsuppdrag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-21
Bilaga 1, Planerade åtgärder inför säsongen 2022, daterad 22-02-21
Avsiktsförklaring, daterad 2016-11-07
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2021-03-23, § 58

Ulrika K Jansson
Kommundirektör
Enköpings kommun

Magnus Åsman
Strategisk utredare
Enköpings kommun

Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen, för åtgärd
Samhällsbyggnadsförvaltningen, upplevelseförvaltningen, First Camp för
kännedom.

Bilaga 1.

2022-02-21
Kommentar

Ansvar

Uppskattad kostnad

Projekt Bredsand

Enköping kommuns lista

Uppskattad högsta kostnad

Genomgång av fasad, taksarger, dörrar och fönster på servicehus och förrådsbyggnader
Omläggning av markplattor
Översyn fasad och tak, restauranghus
Översyn allmänna toaletter som vetter mot strand
Ombyggnation av sopstation
Reparation av den publika toaletten mellan stränder

kan utföras före säsong
kan utföras före säsong
kan utföras före säsong
kan utföras före säsong
kan utföras före säsong
kan utföras före säsong

Handikappramp
Röja sly ifrån strandkant
Renovera bryggor
Renovera omklädning bortre strand
Bänkar på området kompletteras samt ses över/repareras
Fylla på med sand beachvolleyplanen
Inspektera material och utrustning såsom livbojar mm komplettera vid behov

varje säsong
varje säsong
snarast
varje säsong
vid tillfälle
varje säsong

Fastighet
Fastighet
Fastighet
Fastighet
Fastighet
Fastighet

350 000 kr
200 000 kr
500 000 kr
400 000 kr
300 000 kr
30 000 kr

Park
UPF
UPF
UPF
UPF
UPF
UPF
1 780 000 kr

Planerade åtgärder av Upplevelseförvaltningen

Kommentar

(Inom ordinarie planerad verksamhet)
Handikappramp
Röja sly ifrån strandkant
Renovera bryggor
Renovera omklädning bortre strand
Bänkar på området kompletteras samt ses över/repareras
Fylla på med sand beachvolleyplanen
Inspektera material och utrustning såsom livbojar mm komplettera vid behov

Park
varje säsong
varje säsong
snarast
varje säsong
vid tillfälle
varje säsong

Utlovade åtgärder som inte blir av, då tomträttsavtal inte är tecknat
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Paragraf 58

Ärendenummer KS2020/542

Avsiktsförklaring och tomträttsavtal Bredsand 1:366 godkännande av avtal
Beslut
Ärendet återremitteras med följande motivering:
Kommunledningsförvaltningen ska utreda att avsiktsförklaring daterad 2021-02109 ersätts med följande åtgärd:
- Att kommunen bildar det bolag dit tomträttsavtalet överlåtes, samt att
bolagsordningen får den utformning där kommunfullmäktiges samtycke krävs för
ändring och att en hembudsklasul skrivs in.
- Att kommunen behåller minst en aktie i bolaget vid överlåtelse/försäljning av
aktier till First Camp Sverige AB, Helt enligt förslaget till lösning från advokat Mats
Åleskog daterat 2015-12-18.
- Att tomträttsavtalet under allmänna bestämmelser punkt 1 anpassas till det nya
kommunala bolaget.

Reservationer
Anders Wikman (NE), Jesper Englundh (S), Matz Keijser (S), Solweig Sundblad
(S), Solweig Eklund (S) och Linda Johansson (S) reserverar sig mot beslutet.

Särskilda yttranden
Kenneth Hällbom (MP) lämnar följande särskilda yttrande:
"Under många år har flera partier verkat för att Enköping skall avsäga sig
rådigheten över Bredsands camping i form av att sälja en tomträtt för området och
under lika lång tid har Miljöpartiet arbetat mot ett sådant förslag.
Vi menar att Enköpings viktigaste badplats och intilliggande camping inte får
privatiseras genom att sälja ut den som tomträtt, vilket gör att kommunen för alltid
mister sin rådighet över området. Kommunen behöver ha möjlighet att styra över
tillgänglighet, servicenivå, skötsel och andra aspekter kring detta område, därför
yrkar vi avslag på förslaget.
Vi menar också att bedömningen av de sociala konsekvenserna i
beslutsunderlaget är felaktiga. Detta eftersom vi bedömer att den exploatering som
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en tomträtt ger möjlighet till med stor sannolikhet kommer att påverka vilka som
kommer att ha råd att köpa, hyra och på andra sätt nyttja området jämfört med
idag. Området kommer då troligen att nyttjas i större utsträckning av personer och
familjer med högre inkomstlägen än idag, detta borde ha beaktats i
beslutsunderlaget"
Magnus Ahlkvist (V) lämnar följande särskilda yttrande:
"Beslutsförslagen, både det i förväg utskickade och det på sammanträdet
redovisade förslaget, har alltför långtgående konsekvenser för kommunens
rådighet över Bredsandsområdet. Som ersättare i styrelsen har jag inte rätt att
yrka. Hade jag haft det skulle jag ha yrkat avslag på både det utskickade förslaget
och de på sammanträdet redovisade förslagen."

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har den 4 mars 2021 inkommit med en skrivelse i
ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att vid kommunstyrelsens
sammanträde den 27 oktober 2020 beslutades att ärendet återremitteras och
förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheter och konsekvenser av att i
stället för ett tomträttsavtal sluta avtal om ett hyresavtal för Bredsands camping.
För detta har samtal förts med nuvarande aktör samt ett pm. tagits fram som
bifogas.
Förvaltningen står kvar i bedömningen att en upplåtelse med tomträtt är lämplig
under förutsättning: att kommunen har förtroende för att nuvarande aktör kommer
att utveckla verksamheten; att kommunen inte avser att driva campingverksamhet i
egen regi; samt att kommunen inte vill göra egna investeringar i anläggningen.
Tidigare förslag var att tomträtt ska överlåtas till bolag där kommunen äger en
aktie. I skrivelsen görs dock bedömningen att om en försäljning av tomträtt
genomförs i strid med hembuds- och förköpsklausul kommer kommunen ha svårt
att få framgång i en rättslig prövning att häva försäljningen. Däremot är det möjligt
att avtala om att viten ska utgå om utlovade investeringar på anläggningen inte
görs.
Förvaltningen föreslår istället att kommunen tecknar ett tomträttsavtal där vite utgår
om First Camp inte gör utlovade investeringar. Parterna tecknar också en
avsiktsförklaring där kommun åtar sig att upplåta arrendeområdet med tomträtt och
First Camp åtar sig att inte sälja eller överlåta till tredje part. Om försäljning blir
aktuell ska kommunen få möjlighet till återköp. Förslaget säkerställer i
tomträttsavtalet att nödvändiga investeringar görs på campingområdet.
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Avsiktsförklaringen är till skillnad mot tomträttsavtalet en icke juridiskt bindande
överenskommelse.
Bredsands Camping drevs tidigare av Nordic Camping & Resort AB. De har under
2019 gått samman med First Camp. Tidigare Nordic Camping & Resort AB är
numera ett bolag under företagskoncern United camping som använder
varumärket First Camp. Bolaget ”Tomträtten Bredsand 1:22 AB”, 559258-5482,
som tomträtten överlåts till är ett helägt dotterbolag till First Camp Sverige AB,
556618-9873
Bakgrund
På Bredsandsområdet ligger Bredsands camping. Verksamheten bedrivs
förnärvarande av First Camp Sverige AB (FCS). FCS arrenderar av
Upplevelseförvaltningen ett markområde om ca 23 000 kvm inom fastighet
Bredsand 1:22. Arrendestället är upplåtet för campingverksamhet. I arrendet ingår
även skötsel av den allmänna badplatsen i Bredsand för vilket kommunen ersätter
FCS.
Vidare har genom tomträttsavtal fastigheten Bredsand 1:93 (vandrarhemmet)
upplåtits till First Camp Sverige AB fr om 2012-10-15. Avtalet avser en period om
20 år. Av avtalet framgår ändamålet vandrarhem och stugor.
First Camp Sverige AB vill ingå ett tomträttsavtal då man behöver kunna pantsätta
tomträtten för att möjliggöra investeringar i anläggningen. En tomträtt ger normalt
samma typ av säkerhet som fast egendom. Ett arrendeavtal är inte möjligt att
pantsätta på samma sätt. En överlåtelse med tomträtt ger liten rådighet över
fastigheten, då en tomträtt i stort motsvarar ett normalt ägande av fast egendom.
Det går inte heller att sakrättsligt avtala om ett överlåtelseförbud avseende tomträtt
till ny innehavare.
Bredsands centrala funktion inom friluftsområdet gör dock att kommunen vill ha ett
inflytande över nuvarande arrendeområde även om den upplåtes med tomträtt. För
att uppnå detta togs en avsiktsförklaring fram där tomträtten skulle överlåtas till
bolag i vilken kommunen har aktie i. Genom hembuds- och återköpsklausul skulle
kommunen försäkra sig om framtida inflytande över området.
Avsiktsförklaringen godkändes av kommunstyrelsen den 25 oktober 2016, KS
paragraf 238. Detaljplanen över Bredsand kunde därmed fastställas av
kommunfullmäktige den 14 november 2016, paragraf 210.

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

3 (7)

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2021-03-23
Kommunstyrelsen

När detaljplanen var antagen påbörjades i enlighet med avsiktsförklaringen en
fastighetsreglering, då del av Bredsand 1:22 styckades av (arrendeområdet, exkl
strandremsan) till ny fastighet, Bredsand 1:366. Det är alltså denna fastighet som
planeras överlåtas med tomträtt. Fastighetsregleringen slutfördes den 25
november 2019. Fastighetens avgränsning framgår av bilaga 3.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 27 oktober 2020 beslutades att ärendet
återremitteras och förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheter och
konsekvenser av att i stället för ett tomträttsavtal sluta avtal om ett hyresavtal för
Bredsands camping.

Ärendets beredning
I beredningen har kommunjurist och mark-och exploateringsavdelningen deltagit.
Extern jurist har medverkat i dialogen med First Camp (och tidigare Nordic
Camping) med att ta fram bolagsordningen när detta var aktuellt.
Upplevelseförvaltningen har bidragit med input om efterlevnad i
skötselanvisningarna i befintligt arrendeavtal och påbörjat förhandling om nytt
driftavtal för skötsel av strandremsan.
Flera beslut har tidigare tagits i andra ärenden som är relaterade till detta ärende.
Kommunfullmäktige uppdrog, i sitt budgetbeslut för budget 2009, till fritidsnämnden
att i samråd med tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden att utreda
hur Bredsandsområdet kan utvecklas i framtiden. Utredningen kom fram till att det
behövs investeringar och att kommunen inte ska stå för dessa. Utredningen
rekommenderade att tomträttsavtal upprättas och att kommun har full rådighet över
själva stranden.
Den 6 september 2011 beslutade kommunstyrelsen att tilldela markanvisning till
Nordic Camping och starta detaljplanearbetet, KS2011/181. Uppdrag ges till
upplevelsenämnden att teckna arrendeavtal med Nordic Camping i avvaktan på
tomträttavtal.
Den 2 oktober 2012 godkänner kommunstyrelsen tomträttsavtal för
vandrarhemmet, KS2012/328
Avsiktsförklaring som beskrev hur tomträtt skulle placeras i bolag där kommunen
äger en aktie i godkändes av kommunstyrelsen den 25 oktober 2016, KS2016/476.
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Detaljplanen över Bredsands fritidsområde fastställdes av kommunfullmäktige den
14 november 2016, KS2011/28.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 27 oktober 2020 beslutades att ärendet
återremitteras och förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheter och
konsekvenser av att i stället för ett tomträttsavtal sluta avtal om ett hyresavtal för
Bredsands camping.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Kommunen har tidigare bedömt det som möjligt att bolagsordningen i det bolag
som tomträtten överlåtes till utformas på ett sådant sätt att en framtida överlåtelse
inte kan ske utan kommunens samtycke. Genom ett förköpsförbehåll så skulle
kommunen få möjlighet att köpa aktier vid en eventuell överlåtelse och kan således
förhindra en överlåtelse om kommunen anser att ny ägare inte kommer utveckla
Bredsandområden på önskvärt sätt.
Förvaltningen gör nu bedömningen att en lösning med förköps- och hembuds
klausul i bolagsordningen inte är en garanti för att köparen avstår en
vidareförsäljning av tomträtten. Om en försäljning genomförs i strid med hembudsoch förköpsklausul kommer kommunen ha svårt att få framgång i en rättslig
prövning att häva försäljningen. Däremot är det möjligt att avtala om att viten ska
utgå om utlovade investeringar på anläggningen inte görs.
Förvaltningen föreslår att kommunen tecknar ett tomträttsavtal där vite utgår om
First Camp Sverige inte gör utlovade investeringar. Detta avtal kompletteras med
en avsiktsförklaring där First Camp åtar sig att inte sälja vidare till tredje man. Om
försäljning blir aktuellt ska kommunen få möjlighet till återköp. En avsiktsförklaring
uttrycker ett löfte mellan parter om fortsatt hantering men är inte juridisk bindande
överenskommelse. Underlåtelse att fullgöra vad som utlovas i avtalsförklaringen
medför inte någon skadeståndsskyldighet.
Med anledningen av kommunstyrelsens beslut om återremiss den 27 oktober 2020
har kommunledningsförvaltningen tagit fram ett pm om upplåtelseformer (bilaga 4)
samt fört samtal med First Camp om möjligheterna till alternativa upplåtelseformer
för campingen i Bredsand.
Arrende eller hyresavtal: Kommunen har större inflytande med ett arrende eller
hyresavtal. First Camp är dock fortfarande inte beredda att utföra nödvändiga
investeringar så långe de inte kan låna med fastigheten/tomträtten som säkerhet.
Denna upplåtelseform är därför inte aktuell om kommunen vill att investeringarna
utförs och inte är beredda att bekosta dem på egen hand.
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Tjänstekoncession: Även här finns stora möjligheter att genom kravställning
påverka hur verksamhetsstället sköts. Tjänstekoncession skapar en exklusivitet för
en aktör att bedriva verksamheten. Denna lösning kräver en ny upphandling vilket
medför att nödvändiga investeringar skjuts framåt. Det är vanligt att kommun inför
en upphandling av tjänstekoncession rustar området för att ge vinnande aktör goda
förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Nuvarande aktör ser inga förutsättningar
att på egen hand bekosta investeringar om området upplåts med
tjänstekoncession.
Tomträtt: En tomträtt ger nuvarande aktör möjlighet att låna till investeringar.
Kommunen har dock inga möjligheter att teckna ett juridiskt bindande avtal om
återköp och bygger således på att det finns ett förtroende att nuvarande aktör kan
utveckla verksamhetsstället. Vid överlåtelsen av tomträtten upphör befintligt
arrendeavtal. Det ersätts av ett driftavtal som upplevelseförhandlingen tar fram.
Sammantaget anser förvaltningen anser att tomträtt är en lämplig upplåtelseform
när:
- Kommunen har förtroende för att nuvarande aktör kommer att utveckla
verksamheten;
- Kommunen inte avser att driva campingverksamhet i egen regi; samt
- Kommunen inte vill bekosta investeringar i området med egna medel
Förvaltningen föreslår därför kommunstyrelsen att godkänna avsiktsförklaring och
tomträttsavtal med First Camp Sverige AB.
Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
1. Avsiktsförklaring daterad 2021-02-19 godkänns.
2. Tomträttsavtal med Tomträtten Bredsand 1:22 AB, 559258-5482, godkänns.
Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts beredning
Plex-utskottet har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget
ställningstagande

Yrkanden
Kenneth Hällbom (MP), Jesper Englundh (S), Anders Wikman (NE) och Linda
Johansson (S) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut.
Anders Lindén (SD) yrkar på återremiss med följande motivering:
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Kommunledningsförvaltningen ska utreda att avsiktsförklaring daterad 2021-02109 ersätts med följande åtgärd:
- Att kommunen bildar det bolag dit tomträttsavtalet överlåtes, samt att
bolagsordningen får den utformning där kommunfullmäktiges samtycke krävs för
ändring och att en hembudsklasul skrivs in.
- Att kommunen behåller minst en aktie i bolaget vid överlåtelse/försäljning av
aktier till First Camp Sverige AB, Helt enligt förslaget till lösning från advokat Mats
Åleskog daterat 2015-12-18.

- Att tomträttsavtalet under allmänna bestämmelser punkt 1 anpassas till det nya
kommunala bolaget

- Att tomträttsavtalet under allmänna bestämmelser punkt 1 anpassas till det nya
kommunala bolaget.

Jesper Englundh (S) och Anders Wikman (NE) yrkar att ärendet ska avgöras idag.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att kommunstyrelsen först får ta
ställning till om ärendet ska avgöras idag eller om det ska återremitteras i enlighet
med Anders Lindéns (SD) återremissmotivering. Kommunstyrelsen godkänner
beslutsgången. Ordförande låter kommunstyrelsen ta ställning och finner att man
valt att återremittera ärendet med Anders Lindéns (SD) motivering.
__________
Kopia till:
För åtgärd: Kommunledningsförvaltningen, plan- och exploateringsavdelningen
För kännedom: Upplevelseförvaltningen
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