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Svar på motion om allemansrätt och strandskydd 
 
Ärendebeskrivning 
Curt Vang (K) har lämnat en motion om allemansrätt och strandskydd. 
Motionären yrkar att det varje år går en rapport till kommunfullmäktige om 
gjord tillsyn av vårt strandskydd, sträckornas läge och antal avvikelser. 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 mars 2013 beslutades att 
remittera motionen till bygg- och miljönämnden för beredning.  
 
Bygg- och miljönämnden ansvarar sedan den 1 juli 2009 för tillsynen över 
strandskyddsområden, dock enbart inom de områden där den får besluta om 
dispens. Syftet med tillsynen i strandskyddsområden är att bevara strändernas 
värde för friluftsliv och biologisk mångfald, att verka för lagens efterlevnad, 
förhindra otillåtna byggnader och anläggningar samt att informera om 
strandskyddslagstiftningen. 
 
Bygg- och miljönämnden har den 11 juni 2014 behandlat ärendet. I sitt yttrande 
avstyrker nämnden motionärens förslag att bygg- och miljönämnden ska 
rapportera till fullmäktige varje år avseende sträckornas läge och antal 
avvikelser. Det finns ingen skyldighet till detta, och nämnden anser att det 
således inte nödvändigt med en sådan detaljerad rapport under kommande år. 
Nämnden anser att det är ett ineffektivt resursutnyttjande av personalen att ta 
fram en sådan rapport. 
 
De senaste åren har den planerade egeninitierade tillsynen av strandskyddet 
fått stå tillbaka på grund av hård arbetsbelastning på den enhet som hanterar 
denna fråga. Den egeninitierade tillsynen avseende strandskyddet har således 
inte kunnat genomföras på ett tillfredsställande sätt de senaste åren. I den 
kommande Tillsynsplanen för 2015-2016 bör tid avsättas för egeninitierad 
tillsyn för att kunna följa kravet på tillsyn. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 12 augusti 2014 att avslå motionen om 
allemansrätt och strandskydd med hänvisning till bygg- och miljönämndens 
yttrande daterat den 11 juni 2014. 

 
Beslutsunderlag 
Motion för allemansrätt och strandskydd daterad den 27 februari 2014 
Kommunstyrelsen den 11 mars 2014, § 96 
Bygg- och miljönämnden den 11 juni 2014, § 120 
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse daterad den 5 augusti 2014 
Kommunstyrelsen den 12 augusti 2014, § 283 
Kommunstyrelsen den 26 augusti 2014, § 314 
 
Yrkande 
Curt Vang (K): Återremiss med krav på redovisning av hur en ökad 
egeninitieradtillsyn ska tillskapas. 
 
Erik Andersson (S) och Robert Erlandsson (MP) gör inlägg i debatten. 
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Curt Vangs (K) återremissyrkande och om 
ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige beslutar att avslå Curt Vagns (K) yrkande och finner att 
ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 
 
Omröstning begärs. 
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition: 
JA-röst för att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 
NEJ-röst för bifall till Curt Vangs (K) återremissyrkande. 
 
Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med 46 JA-röster och 2 NEJ-röster. I plats är obesatt. 
Kommunfullmäktige har således beslutat avslå Curt Vangs (K) yrkande och 
ärendet ska således avgöras vid dagens sammanträde. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag och 
finner att kommunfullmäktige antar det. 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen om allemansrätt och strandskydd med hänvisning till 

bygg- och miljönämndens yttrande daterat den 11 juni 2014. 
  
 

Expedieras till: 
Bygg- och miljönämnden 
 
 


