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Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 83  Dnr 2023KS93 

Ordförandeinitiativ om uppdrag gällande omlokalisering av 
flyktingverksamheten på Hindås Camping  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Per Vorberg (M) har initierat ett ärende om uppdrag gällande omlokalisering av 
flyktingverksamheten på Hindås Camping. 
  

Beslutsunderlag 
 Initiativärende om uppdrag gällande omlokalisering av flyktingverksamheten på 

Hindås Camping daterat 7 februari 2023 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen bordlägger ärendet. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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Till kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsens sammanträde 
2023-02-09 
 

Datum      Diarienummer 
2023-02-07      2023KS93 

 

Initiativärende: Uppdrag gällande omlokalisering av 
flyktingverksamheten på Hindås Camping 
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för 
omlokalisering av flyktingverksamheten på Hindås Camping för att frigöra 
området. Syftet är att möjliggöra utveckling av området till mötesplats för 
Hindåsbor och besökare i samverkan med medborgare och näringslivet. 

Samordning av nödvändiga beslut och information ska göras med nämnden för 
utbildning, kultur och fritid, socialnämnden och kommunstyrelsen. 

Ärendet 

Hindås camping har under en längre tid använts som flykting- och 
transitboende med blandad kvalitet. Hindås utvecklas och det finns flera 
pågående planer på utveckling med bostäder och arbetsplatser. Platsen för 
Hindås camping skulle kunna utvecklas till ett ”vardagsrum” för Hindåsbor och 
besökare. 

Det finns behov att se över var det är bäst lämpat att ha flyktingboende-
verksamheten utifrån behovet av andra insatser som krävs för att ex. komma i 
egen försörjning, lära sig språket och klara av sina studier. 

För att kombinera möjligheten till att skapa en mötesplats och se var i 
kommunen det är mest lämpat att bedriva tillfälligt boende, ger vi i egenskap 
av kommunstyrelse med vårt särskilda helhetsansvar för kommunens 
verksamheter, utveckling och ekonomi, förvaltningen i uppdrag att ta fram en 
plan för omlokalisering av flyktingverksamheten på Hindås camping för att 
frigöra området. Syftet är att möjliggöra utveckling av området till en 
mötesplats för Hindåsbor och besökare i samverkan med medborgare och 
näringsliv. Det är viktigt att samordna nödvändiga beslut och information till 
nämnden för utbildning, kultur och fritid, socialnämnden och 
kommunstyrelsen. 
 
För Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Sportpartiet 
och Kommunpartiet 
 
Per Vorberg (M) 
Kommunstyrelsens ordförande
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