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Plats och tid Via teams, 2021-09-14, kl. 10:00 – 11:40 

Beslutande  

Ordinarie Pär Eriksson (C), (KS) ordförande  
Stig-Arne Helmersson (C), Miljönämnden 
Bodil Abrahamsson, Neuro Måsen 
Per Karlsson, SRF 
 

 

 

Närvarande 
ersättare 

 
 

 
 
Vivianne Gustafsson (S), Byggnadsnämnden 
 
 
 

 

Övriga deltagare Maria Ceder Askman, sekreterare 
Fredrik Torstensson, Drift- och projektchef 
 
 
 
 

 

Justerare Vivianne Gustafsson 
 

Justering Kommunhuset, 2021-09-20 kl 16:00 

Sekreterare    

 Maria Ceder Askman   
Ordförande    

 Pär Eriksson (C)   
Justerare    

 Vivianne Gustafsson 
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KRT § 31 

Föregående protokoll  

Inga kommentarer gällande föregående protokoll. 
 
 

KRT § 32  

Tillgänglighetsfrågor enligt ärendebalanslista 

Ärendebalanslistan uppdaterades till aktuell status. 
 
 

KRT § 33  

Uppföljning sommaren 2021 

Högt tryck i Sotenäs i sommar. Många företagare inom besöksnäringen refererar till att 
trycket varit större än någonsin. Vi har blivit testade ordentligt i våra kommunala 
tjänster. När restriktionerna släpptes lite på under sommaren underlättade det för 
besöksnäringen.  
 
Sotenäs kommun har haft stora problem med sophantering, parkeringar och buller i 
gästhamnar. Det har också rapporterats om en ökning av droger. 
 
När det gäller sopor har egenansvaret inte fungerat men även har sopkapaciteten inte 
varit hög nog. Papperskorgar och containers har varit fulla. Det har förekommit s k 
allemansrättscamping som förorsakat mycket nedskräpning. Förvaltningen kallade in 
hjälporganisationen som städar våra stränder som tillförde resurser för städning. 
 
Kommunens återvinningscentraler ägs av FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamling). 
Det är de som beställer tömning av Rambo vilket innebär att tömningen är schemalagd. 
Dessa intervaller har inte räckt till i sommar. Kommunen har initierat ett möte med FTI 
för att lösa problemet inför nästa säsong. 
 
Det finns en begränsning i kommunen gällande parkeringsplatser. Vi har dåligt med 
parkeringsplatser i kommunen. I sommar har det varit överfullt på parkeringsplatser. 
Detta har inneburit att det har parkerats bilar och husbilar på ställen där det inte är 
tillåtet att parkera. Antalet husbilar har ökat mycket för varje år. En parkeringsutredning 
är på gång och ska vara klar under oktober månad. 
 
Det har förekommit mycket buller och droger i våra hamnar. Stora gäng har dragit runt i 
våra hamnar. Eftersom det har varit restriktioner inomhus på krogarna har droger och 
buller skett i båtar och i bodar istället. Sotenäs har fått hjälp av poliser från andra orter 
för att hjälpa de redan stationerade poliserna denna sommar. 
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Kommunen ser över möjligheten att kunna avhysa, eller på annat vis kunna skapa regler 
vid ljudstörningar, så att det blir konsekvenser vid överträdelse. 
 
Pandemigruppen har varit aktiv i sommar. Miljöinspektörer har haft tillsyner hela 
sommaren. Trängselvärdarna har varit miljöinspektörerna till hjälp.  
 
Enligt servicecenter för turism har det inte varit någon ökning av klagomål men det har 
varit många frågor gällande parkeringsregler och cykelleder. 
 
Tumlaren har inte kunnat öppna upp än men troligtvis hade de inte haft många besökare 
ändå med tanke på denna fina sommar. 
 
Under några dagar var det otjänligt vatten i Hästedalen, Hunnebostrand. Prover som 
regelbundet tas visade på otjänligt vatten. Dock gick nivåerna ner till det normala snabbt 
men laboratorietesterna tog lång tid, därav ett längre förbud än nödvändigt. 
 
Ett IT-haveri inträffade som växeln i kommunhuset samt omsorgen blev berörda av. 
 
Kommunens fastigheter har klarat sig bra vid översvämningarna i sommar men 
motionsspår har blivit förstörda. Drift och projekt arbetar med att kunna iordningställa 
dem igen.  
 
Enligt polisen var det en ganska normal juni månad men i juli och augusti var det en 
högre belastning på dem. Anmälningarna ökade med ca 25% och det är trots att vi inte 
har haft några offentliga tillställningar i samhället såsom t ex Amazefestivalen. 
Civilklädd polis har också arbetat i kommunen. 
 
Räddningstjänsten uppfattar denna sommar som lugn. Det har inte inträffat några 
dödsolyckor. Det som har varit extrahändelse var översvämningarna som blev till följd 
av extremvädret. 
 
 
KRT § 34 

Skrivelse till Omsorgsnämnden ang färdtjänst (ON 2021/81)  

Ordföranden har haft samtal med Omsorgsnämndens ordförande gällande ärendet. 
Ordföranden har också pratat med handläggaren. Svaret är enligt protokollsutdraget som 
bifogades i kallelsen. En utvärdering skall genomföras efter detta år. En ekonomisk 
utredning kommer att begäras in. Politiskt sett kan vi inte göra mer just nu. Ordföranden 
följer ärendet vidare. 
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KRT § 35 

Tillgänglighet för barn och ungdom 

Vi har inte tittat på tillgänglighet för barn och ungdom. Vi jobbar nog lite här och där 
med frågor gällande barn och ungdomars tillgänglighet men vi har inte ett samlat arbete 
gällande denna fråga. Vi har ingen uppföljning om att tillgodose behovet av 
tillgänglighet för denna grupp. 
 
Ordföranden tar kontakt med kultur och fritid samt utbildningsförvaltningen för att 
diskutera denna fråga. 
 
Representanterna för handikappföreningarna uppmanas att ta kontakt med 
centralorganisationerna för att kunna kartlägga hur deras arbete går till. 
 
 
KRT § 36  

Övriga frågor 

Handikappbadet vid skulpturparken i Hunnebostrand har varit fullt med tång i sommar. 
De personer som tömmer soptunnorna skall också rensa och städa handikappbadet och 
dess ramp samtidigt de är där och tömmer tunnorna. Under sommaren är det daglig 
tömning av soptunnorna. Drift- och projektchef kontrollerar varför detta inte har skötts 
tillfredställande. 
 
Frågan om husbilars parkering på kommunal mark och privat mark och vilka regler som 
gäller ställdes. Utifrån säkerhetssynpunkt gäller i stort samma regler. Däremot är det 
från kontrollsyn något annorlunda gällande el, vatten och avlopp och sophantering. En 
översyn görs gällande husbilar och dess parkeringsmöjligheter. 
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