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Besvarande Motion 15/2013 – Killingsands havsbad 

Tillväxtchefs förslag till beslut 

  
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att:   

 
-          det under 2020 ska tas fram ett förslag på hur killingsandsområdet fortsättningsvis kan utvecklas.  

        Detta förslag ska även ange en riktning för vad som bör göras med stugan på området.  

        Utvecklingen bör dock ej leda till campingverksamhet i kommunal regi.    

 

Ärendesammanfattning 
 

Kommunen äger ett markområde kring Killingsands havsbad med en enklare stuga, brunn med 

handpump samt ett antal torrdass. På området finns även enklare husvangs/husbilsparkeringar 

iordningställda. Motionären förslag är att det ska tas fram ett antal olika förslag på hur 

Killingsandsområdet kan utvecklas. Förslagen ska även ange en riktning om vad som bör göras med 

stugan på området. 

Beslutsunderlag 

- Bilaga medborgarförslag 15/2013. 

- Utredning Killingsand 2019 

- MKB Killingsand 

- Förändrad hastighet 

Ärendet 

Killingsand har alltid varit ett rekreationsområde i Robertsfors kommun med långgrund sandstrand 

och skyddande dyner. Det är sedan många år tillbaka ett utpekat natura 2000 område på grund av sin 

placering som oexploaterad strand i Västerbottens län med unika sandynor med utökat strandskydd.  

Sedan 60/70-tal har stranden använts främst som en rekreationsplats under sommarhalvåret. Stranden 

är mycket välbehållen och det är långgrunt i vattnet vilket gör att många barnfamiljer söker sig dit. En 

fin sommardag kan det vara uppemot 200 badgäster på stranden. 

I dagsläget finns det torrtoaletter i anslutning till stranden som har funnits där sedan 70/80-talet och 

som renoverats under 00-talet. Robertsfors kommun ansvarar sedan många år tillbaka för tömning och 

skötsel av torrtoaletterna. 

I anslutning till stranden finns också en parkering där det under säsong står många husbilar, husvagnar 

och såklart bilar som badgästerna färdats i.  

I motionen föreslås att utveckla Killingsand till ett mer campingliknande område. Vi tror från 

tillväxtsektorn att detta skulle kunna vara ett riktigt framgångskoncept för att locka fler turister att 
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stanna till i kommunen. Däremot skulle då Robertsfors kommun ge sig in i att konkurera med både 

Sikeå havscamping och Lufta Camping vilket inte är önskvärt.  

 

 

Beslut ska skickas till: 

Tillväxtchef 
Motionär  

  

  

 Konsekvensanalys och synpunkter 

Jämställdhets konsekvensanalys 
Ingen påverkan.  

  

Konsekvenser verksamhet 
Inga konsekvenser.   

Synpunkter berörda/risk & konsekvensanalys 
Inga synpunkter.   

 
Konsekvenser på andra fattade beslut 
Inga synpunkter.  

Ekonomi/resurser 

Ekonomiska konsekvenser 
Är en ekonomisk kostnad att genomföra många av de åtgärder som motionären önskar men det får tas fram en 

exakt kostnadsberäkning och finansieringsanalys kring detta för att se ekonomiska konsekvenser.   

 

 
I tjänsten /Magnus Hansson  

 

  
 


