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Svar på medborgarförslag nr 21/2020: Campinganläggning 
 

 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag väckt i Kommunfullmäktige 2021-02-01 KF § 1:16/2021 
föreslås att kommunen borde öka turismen genom att kommunen tillhandahåller en camping för 
resenärer.  
 

Beslutsförslag 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 
 
Anse medborgarförslag nr 21/2020 besvarad med hänvisning till de planeringsriktlinjer som finns i 
Översiktsplan 2040 och Tematiskt tillägg till översiktsplanen 2040 kust och skärgård.  
 
 

Bakgrund 
Förslagsställaren föreslår att kommunen borde öka turismen och att ett steg är att se till att 
kommunen tillhandhåller en camping. Denna skulle placeras kring kusten där det finns tillgång till 
strand och utflykter/sevärdheter. Campingen skulle kunna inriktas på tält, husvagn/husbil men 
kanske även mindre stugor.  
 

Förvaltningens slutsatser 
Som förslagsställaren tar upp så råder det en brist på övernattningsmöjligheter i Österåker för 
privatturism, i synnerhet i skärgården och för campinggäster. Under sommaren har ett bed & 
breakfast återöppnats på Ljusterö med 21 rum. Kommunen iordningställde fyra ställplatser för 
husbil på Båthamnsvägen inför sommarsäsongen och på Åkersberga golfklubb finns sex ställplatser 
(inte bara för golfare). På Östra Lagnö finns en mindre camping i privat regi, Kolbotten camping, 
med 15 platser.  
 
Camping är en populär semesterform både bland svenska och internationella turister. Under 2021 
ökade gästnätterna med 21% och sammanlagt 15,5 miljoner gästnätter. Statistik visar att 44% av allt 
kommersiellt boende i Sverige under sommarmånaderna sker på campingplatser.  
 
I kommunens översiktsplan tas behovet av utökade övernattningsmöjligheter upp som en riktlinje: 
”För att kunna utveckla besöksnäringen och även öka antalet gästnätter krävs att det skapas fler 
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övernattningsmöjligheter i kommunen och gärna i kustnära läge.”. Även i det tematiska tillägget kust och 
skärgård (TÖP) tas boendefrågan upp: ” Idag finns det en brist på övernattningsmöjligheter 
i anknytning till de utflyktsmål och platser, längs fastlandets kust och i skärgården, som turisterna 
besöker. För att möjliggöra en mer hållbar långsiktig besöksnäring behöver hänsyn tas till besökarnas 
behov, i form av övernattning och annan typ av service.” 
 
Under året har en ny destinationsstrategi för Roslagen tagits fram. Utifrån den strategin kommer 
Roslagskommunerna att arbeta fram mer konkret inriktade handlingsplaner för respektive kommun. 
Möjligheterna för övernattning kommer att utgöra en viktig del i handlingsplanen. Om det är 
kommunen som ska tillhandhålla en camping eller en privat intressent återstår dock att se.  
 

Bilagor 
Medborgarförslag 21/2020 

 

 

 

Staffan Erlandsson   Kristina Eineborg                   
Kommundirektör   Näringsliv- och utvecklingsdirektör 
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