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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid

Beslutande

Övriga deltagande

Stadshuset, sammanträdesrum Torsö, klockan 16.00-16.30
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Björn Fagerlund
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Lars Arvidsson
Leif Andersson
Ola Blomberg
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Björn Fagerlund
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Kommunledningskontoret

Ordförande
1: e vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Tjänstgörande ersättare
Kommunchef
T.f teknisk chef
Administrativ chef

Underskrifter
Sekreterare
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Jens Söder
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 372

KS 2011/0284

Ekuddens camping
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger t.f. tekniska chefen i uppdrag att utarbeta ett förslag
till avtal med Nordic Camping & Resort AB som underlag för arrende av Ekudden. Avtalet
ska löpa över 15 år med möjlighet till förlängning.
Avtalet ska upprättas i enlighet med inlämnat anbud, daterat 2011-08-29 samt kompletterande underlag daterat 2011-10-28.
Avtalet ska därefter underställas kommunstyrelsen för beslut om undertecknande.
Bakgrund.
Nuvarande arrende för Ekuddens camping har sagts upp och löper ut 2011-12-31. På uppdrag av kommunstyrelsen har tekniska förvaltningen genomfört en anbudsförfrågan och
fått in sju anbud. T.f. tekniska chefen redovisade de inkomna anbuden på arbetsutskottets
sammanträde 2011-10-26.
Vid arbetsutskottets sammanträde var även två av anbudsgivarna närvaran för att redovisa
sina anbud, utvecklingsplaner, budget samt avtalsinnehåll. Arbetsutskottet beslutade att
återremittera ärendet för ytterligare kompletteringar. Arbetsutskottet beslutade även att
ärendet skulle behandlas vid ett extra sammanträde 2011-10-31.
De två aktuella anbudsgivarna har kompletterat underlagen med de förtydliganden som efterfrågades av arbetsutskottet. De kompletterande underlagen presenteras på arbetsutskottets sammanträde av t.f. tekniska chefen Leif Andersson.
Behandling på sammanträdet
Per Rosengren (V) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska ge t.f. tekniska chefen i
uppdrag att utarbeta ett förslag till avtal med Nordic Camping & Resort AB som underlag
för arrende av Ekudden. Avtalet ska därefter underställas kommunstyrelsen för beslut om
undertecknande.
Ett enigt arbetsutskott tillstyrker Per Rosengrens (V) yrkande.
Ordförande Jens Söder (S) tar upp Per Rosengrens (V) yrkande för beslut och finnar att
arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av t.f. tekniska chefen Leif Andersson 2011-10-14, Ekudden Camping.
Nytt arrendeavtal.
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Ekudden camping AB, Andreas Appelgren, Anbud för arrende av Ekuddens camping.
Skrivelse upprättad av Andreas Appelgren, Ekuddens camping.
Nordic Camping & Resort AB 2011-08-29, Anbud Ekuddens camping.
Informationsmaterial om Nordic Camping & Resort.
E-post från Nordic Camping & Resort, Tom Sibizeff, svar på frågor angående Ekuddens
camping.
_____________________________________________________________

T.f. tekniska chefen Leif Andersson
Fastighetschef Lars Johansson
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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