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Fiskecampingen i Stora Stenträsk
Ärendebeskrivning
Idag drivs fiskecampingen med väldigt små personella resurser, anläggningen
har säsongsöppettider utan bemannad reception och en låg servicenivå.
Campingen öppnar i början på mars och stänger i slutet på september.
Huvudprodukterna är övernattning i stuga eller på campingplats samt
försäljning av fiskekort. Nettokostnaden exklusive personal var i 2011 års
budget 305´. I årets budget ligger nettokostnaden på ca 500´exklusive
personal. Kostnadsökningen är främst finansiella poster med anledning av
nyss genomförd renovering och utveckling av infrastrukturen.
I samband med att Arcus camping såldes togs ett principbeslut att Luleå
kommun inte ska bedriva camping, då det är ytterst tveksamt om kommunen
ska konkurrera med privata aktörer på campingmarknaden.
I Råneå Älvdal bildades 1999 en medlemsägd ekonomisk förening, RÅEK,
med bygdens utveckling som huvudmål. Föreningen bedriver olika projekt
och utvecklingsfrågor och ett av områdena är att skapa fler företag i älvdalen.
Ett annat projekt är att samordna turistnäringen i Råneå älvdal genom att
bygga upp ett väl fungerande nätverk där turistnäringen styr och samverkar
med befintliga aktörer samt att genom effektiva och innovativa aktiviteter
lyfta fram Råneå älvdals profil som ett center för natur- och kulturturism i
Bodens kommun och Luleå kommun.
Campingens framtid
Vi har tre olika alternativ till framtida drift av campingen.
Alternativ 1:
Fortsätta med nuvarande ambitionsnivå och serviceutbud vilket innebär en
utökning med minst 75 % tjänst under de perioder då campingen är öppen,
bemanningen måste förstärkas. Detta inte minst med det faktum att den
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personal som idag arbetar på campingen och dessutom bor i byn, går i
pension 2013. Bedömd kostnadsökning ca 300´. Totala kostnader för
campingen bedöms till ca 1 200´inklusive personal.
Alternativ 2:
Öka tillgängligheten i form av längre ”säsong”, ökade öppettider, ökad
service. Produktutveckling måste genomföras, utveckla försäljningen av mat
och dryck, ökade marknadsaktiviteter. Sammantaget måste det ske rätt stora
förändringar för att utveckla campingen. För att genomföra detta måste
ytterligare resurser i form av personal tillföras, förslagsvis minst 1,75 tjänst.
Totala kostnaden bedöms öka till ca 1 700´
Alternativ 3:
Låt en privat aktör utveckla anläggningen och produkterna. Anläggningen
kan då säljas eller arrenderas ut. I första skedet är arrende att föredra då fisket
i sjön bedrivs på mark som ägs av Svea Skog. Luleå kommun arrenderar sjön
och intilliggande mark för fisket samt har nyttjanderätt på vägen till
anläggningen.
Val av alternativ
När de olika alternativen studeras kan vi kostatera att kostnaderna kommer
att öka vid kommunal drift. Dessutom finns ett principbeslut att inte driva
campingplatser i kommunal regi. Fritidsförvaltningen föreslår alternativ 3, att
lägga ut anläggningen på entreprenaddrift, privata aktörer är mer lämpade att
utveckla och driva campingplatser. Vid val av alternativ 3 bidrar även Luleå
kommun till att skapa nya företag och utveckla turismen inom Råneå älvdal.
Fritidsförvaltningens förslag till beslut
Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att
- uppdra till fritidsförvaltningen att upphandla entreprenaddrift av
campinganläggningen i Stora Stenträsk.
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Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden beslutar att
-

uppdra till fritidsförvaltningen att upphandla entreprenaddrift av
campinganläggningen i Stora Stenträsk att gälla from säsongen 2013.

_____

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

