
Interpellation till Conny Forsberg, KS ordf ang Horns camping 

Det är i lokala massmedier som vi politiker i Kinda kommun har fått information om 

de uppmärksammade turerna kring campingen i Horn – en chockhöjning av 

arrendet. Samhällsbyggnadsnämndens förvaltning och ordförande har inte funnit 

det för gott att stämma av med politiken innan uppsägningen kom till stånd, inte 

heller innan det nya avtalet skulle tecknas. Då det även fanns oklarheter kring 

delegationen, borde ärendet även av det skälet ha kommit upp i nämnden.  

Vi får nu istället följa ärendet i Corren … Det var ju den här sortens icke-

kommunikation mellan kommunens olika delar och nivåer som omorganisationen 

skulle råda bot på. I stället tycker vi oss se att det har blivit värre. Nämnder och 

förvaltningar stryker kostnader i det egna stupröret utan att vi andra får vara med 

och ha synpunkter på konsekvenserna. I det här fallet är en av konsekvenserna att ett 

fungerande företagande med stor betydelse i lokalsamhället och kommunen i sin 

helhet kan tvingas lägga ner.  

I en analys av beslutens konsekvenser har både förvaltning och politiker att förhålla 

sig till måldokumentet Utveckling Kinda. Får det vi skriver i måldokument 

konsekvenser för de beslut vi tar? När det gäller fokusområde God Livsmiljö kan 

man läsa: 

I Kinda ska både medborgare och besökare trivas. Ett rikt utbud av kultur, idrott och 

fritid som upplevs inbjudande bidrar till Kindas attraktionskraft och tillväxt. Vi vill 

profilera och utveckla Kindas varierande utbud av natur och kultur. 

Vi kan inte se att hanteringen av Hornåbergs camping stämmer överens med 

ambitionerna i måldokumentet. Istället har ett stuprörstänkande fått styra. Ärendet 

har inte kommunicerats med berörda i tillräcklig grad. Varken övriga förvaltningar 

eller intressenter i lokalsamhället har tillfrågats. Konsekvensbeskrivning saknas. 

Ärendet andas brist på gemensamt ansvarstagande.  

Det här är inte första gången detta händer. Vi lyfter därför frågan till dig som 

kommunstyrelsens ordförande och till fullmäktige.  Vi ser att ett stort ansvar ligger 

hos det politiska styret i samhällsbyggnadsnämnden. Och ledamöterna där är inte 

nöjda med hur arbetet leds. Vid förra nämndsammanträdet, alltså före ärendet om 

Horns camping blev aktuellt, riktades skarp kritik mot nämndordföranden och hens 

sätt att sköta ordförandeskapet. En majoritet i nämnden påtalade knappheten på 

underlag och information, bristen på helhetsperspektiv samt att frågor om miljö, 

fritid och kultur aldrig ligger på nämndens bord. 

Våra frågor till dig, Conny: 

 Vad händer nu med ärendet kring arrendet för Hornåbergs Camping? 

 Hur ser du – och koalitionen – på hur styrningen av nämndens fortsatta arbete 

ska säkerställas?   

Anders Lind, Vänsterpartiet 
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Interpellationssvar till Anders Lind (V) avseende Campingen i Horn 
 
Våra frågor till dig, Conny: 
 

1. Vad händer nu med ärendet kring arrendet för Hornåbergs Camping? 

Beslutet om uppsägning med hänvisning till KL 6 kap. §39, med ultimativ kostnadshöjning till 400 
TKr/år ska upphävas och ärendet bör flyttas till KS. Kommunstyrelsen får då hantera frågan på 
det sätt det var tänkt från början. Det vill säga att hyreskontraktet sägs upp för omförhandling. 
Därefter ska förhandling om nya villkor och eventuella avtalsförändringar ske. Uppsägning enligt 
det använda förfarandet kan aldrig anses vara ren verkställighet. 
 
2. Hur ser du – och koalitionen – på hur styrningen av nämndens fortsatta arbete ska 

säkerställas? 

Kommunstyrelsen kommer att säkerställa att inga beslut sker utan dialog med berörda. Beslut 
ska tas efter demokratiska principer i nämnder, styrelsen och, när så behövs, fullmäktige. 
Ordförandebeslut får tas när det finns direkt delegation eller enligt KL 6 kap. §39. Används det 
sistnämnda ska brådskerekvisitet vara uppfyllt. Ledamöter ska ha goda underlag i form av 
ekonomiska beräkningar och konsekvensanalyser. Samtliga ledamöter ska kunna ta ställning. 
När det gäller missnöjet kring arbetet i SBN är det en fråga vi tar på allvar och arbetar med för att 
nå en lösning. 
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