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Ordförandens förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås besluta
att tekniska förvaltningen får i uppdrag att i samråd med
stadsbyggnadskontoret, miljöförvaltningen och kommunkontorets
näringspolitiska enhet, Visit Lund AB samt LKP AB undersöka
möjligheterna att etablera nya uppställningsplatser för husbilar i
Lunds kommun, inklusive i staden,
att samtidigt rapportera om tillgänglighet inklusive parkering för
husbilar och husvagnar med de företag som driver campingplatser i
Lunds kommun,
att senast i april 2021 återkomma med förslag till uppställningsplatser för husbilar samt eventuella kostnader för att etablera och
årligen alternativt säsongsvis underhålla dessa platser
kostnadseffektivt.

Sammanfattning
Ordförandeskrivelsen till tekniska nämnden innehåller förslag att
tekniska förvaltningen ska undersöka möjligheterna att etablera nya
uppställningsplatser för husbilar i Lunds kommun, inklusive i staden.
I uppdraget ingår att samråda med övriga förvaltningar, Visit Lund
AB, LKP AB samt med de företag som driver campingplatser eller
ingår i besöksnäringen.

Ärendet
Många svenska kommuner med höga ambitioner för sin turistnäring
har inrättat husbilsuppställning för både dagtid och övernattning i
närheten av populära destinationer (inkl innerstäder) med tillgång
till vatten och el. Dessa investeringar har genomförts antingen i egen
regi eller tillsammans med det lokala föreningslivet (idéburen
sektor) eller med enskilda företag. Det gäller t ex några av Lunds
grannkommuner, dit resenärer med husbil har rekommenderats, när
det inte funnits platser lediga i Lund. Ett exempel är Lomma.
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Under den pågående pandemin har uppmärksammats att Lund bara
har ett fåtal platser för de turister och andra tillfälliga besökare som
använder husbil. Över 100 000 husbilar finns registrerade i Sverige.
När också ett växande antal turister kommer från utlandet i husbil,
bör vi underlätta för alla dessa att besöka Lund.
Vänder sig en besökare i husbil, som planerar en kort vistelse i Lunds
tätort, till kommunens hemsida eller till annan turistinformation blir
svaret att det i Lund finns en kommunal camping (vid Källbybadet)
med plats för 20 husbilar (och husvagnar) under sommarsäsongen.
Med tanke på att besöksnäringen i Lund årligen attraherar mer än
miljonen besökare, är denna service till husbilsägare på Lundabesök
sannolikt kraftigt underdimensionerad.
Enligt uppgift är det tillåtet för husbilar att parkera på lokala gator i
max 24 timmar i Lunds tätort - om ingen annan reglering gäller.
Under alla delar av året förekommer övernattning i husbil på Lunds
lokala gator. Turistinformatörer har av tekniska förvaltningen fått
uppgifter om vilka gator som rekommenderas för just husbilsparkering. Fordon som är längre än fem meter kan dock inte använda
markerade p-rutor.
I tillägg till detta erbjudande finns några p-platser utanför
innerstaden, som också rekommenderas till besökare med husbil.
Tekniska förvaltningen har på förfrågan om nya, möjliga platser på
gatumark och annan mark för husbilsuppställning pekat på
Ulrikedalsvägen, som ligger inom gångavstånd från stadskärnan.
Andra möjligheter, som också skulle kunna övervägas inför 2021,
och som dessutom har goda kommunikationer är Ideon-området och
Brunnshög.
I detta utredningsuppdrag bör givetvis även andra platser övervägas.

Barnens bästa
Barnkonsekvensanalys ingår inte och behöver inte redovisas i detta
skede av utredningen.

Ekonomiska konsekvenser
I uppdraget till förvaltningen ingår att förutse och granska de
ekonomiska konsekvenserna för Lunds kommun att etablera och
underhålla husbilsparkering i egen regi eller i samverkan t ex med en
förening (typ en golfklubb) eller ett företag. En etablering kan
innehålla kostnader för skyltning, målning av p-rutor, el- och
vattenförsörjning, renhållning, m m.
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Miljökonsekvenser
I uppdraget ingår att bedöma miljökonsekvenserna. Tryggheten och
säkerheten kring uppställningsplatserna för husbilar är en viktigt
faktor, eftersom det i Lund på senare tid inträffat stölder och åverkan
på husbilar som parkerats över natten på p-platser omgivna av
buskar och träd.
Jan Annerstedt
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