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Utveckla Gömmarens naturreservat - motion väckt av Sara
Heelge Vikmång (S) och Rasmus Lenefors (S)
Klimat- och stadsmiljönämndens beslut
Klimat- och stadsmiljönämnden beslutar att anta förvaltningens tjänsteutlåtande,
daterat den 28 oktober 2019, som sitt remissvar till kommunstyrelsen på motionen
”Utveckla Gömmarens naturreservat”.
Klimat- och stadsmiljönämndens arbetsutskotts beslut
Ärendet överlämnas till klimat- och stadsmiljönämnden utan eget ställningstagande.
Sammanfattning
Klimat- och stadsmiljönämnden har av kommunstyrelsen fått en remiss av motion om
att utveckla Gömmarens naturreservat. Motionärerna Sara Heelge Vikmång (S) och
Rasmus Lenefors (S) föreslår att nämnden utreder möjligheterna att utveckla
Gömmarens naturreservat med fler möjligheter till bad och grill. De föreslår också att
kommunstyrelsen utreder möjligheterna att öka säkerheten där det behövs i
naturreservatet.
Miljö- och bygglovsförvaltningen konstaterar att Gömmarens naturreservat erbjuder
flera möjligheter till bad och grill. Förvaltningen anser att områdets anlagda badplats
vid Gömmaren, samt totalt fyra grillplatser och tillsyn av dessa en till två gånger per
vecka utgör en rimlig servicenivå. Om antalet grillplatser ska utökas behöver
brandrisken vägas in samt att det skulle medföra en ökad kostnad för förvaltningen.
Förvaltningen har på grund av förutsättningarna runtom sjön Gömmaren med klippor,
sankmark och skog svårt att se att det skulle finnas något lämpligt ställe att anlägga
ytterligare ett bad.
För att öka framkomligheten till Gömmarenbadet finns ett behov av att utöka antalet
parkeringsplatser vid badplatsen. Eftersom badplatsen ligger i skyddat område skulle
det krävas dispens från reservatföreskrifterna. Det är kommunstyrelsens förvaltning
som har huvudansvaret för frågan att se över en eventuell utökning av
parkeringsplatser vid badplatsen.
Förvaltningen har ett helhetsansvar för vattensäkerheten kring den kommunala
badplatsen Gömmarenbadet och inte för bad utanför badplatsen, till exempel vid
klippor. Kring Gömmaren finns totalt sex livbojar utplacerade, vilka förvaltningen
under badsäsong kontrollerar en till två gånger per vecka.
Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner tjänsteutlåtandet som sitt remissvar till
kommunstyrelsen på motionen.
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Överläggning
Aza Cheragwandi (S) och Christian Ottosson (C) yttrar sig i ärendet innan
överläggningen förklaras avslutad.
Protokollsanteckningar
Aza Cheragwandi (S) lämnar en protokollsanteckning.
Beslutet delges
Kommunstyrelsen

