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Klimat- och stadsmiljönämnden

Utveckla Gömmarens naturreservat – remissvar på motion
Förslag till beslut
Klimat- och stadsmiljönämnden beslutar att anta förvaltningens tjänsteutlåtande,
daterat den 28 oktober 2019, som sitt remissvar till kommunstyrelsen på motionen
”Utveckla Gömmarens naturreservat”.

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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Beskrivning av ärendet
Klimat- och stadsmiljönämnden har av kommunstyrelsen fått remissen ”Utveckla
Gömmarens naturreservat” – en motion av Sara Heelge Vikmång (S) och Rasmus
Lenefors (S). Motionärerna föreslår att klimat- och stadsmiljönämnden utreder
möjligheterna att utveckla Gömmarens naturreservat med fler möjligheter till bad
och grill. De föreslår också att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda
möjligheterna att öka säkerheten i och vid vattnet och där det behövs i
naturreservatet.

Förvaltningens synpunkter
Miljö- och bygglovsförvaltningen svarar utifrån nämndens ansvarsområde som
inbegriper motionens förslag om fler möjligheter till bad och grill och säkerhet vid
den kommunala badplatsen Gömmarenbadet.
Förvaltningen konstaterar att Gömmarens naturreservat erbjuder många
möjligheter till olika aktiviteter, bad och grill. Området har många besökare och är
mycket tillgängligt för allmänheten även om antalet parkeringsplatser skulle
behöva utökas
Det finns idag tre grillplatser i reservatet som naturvårdsvakterna på förvaltningen
förser med ved. Två är placerade på norra sidan av sjön Gömmaren där det också
finns två vindskydd som förvaltas av förvaltningen och en vid Långängen. Vid
den kommunala badplatsen Gömmarenbadet finns ytterligare en grillplats till
vilken man får ordna egen ved. I dagsläget utövas tillsyn av naturreservatet minst
en gång per vecka men ofta två gånger eller fler efter behov. Ved läggs ut vid
grillplatserna en till två gånger per vecka efter behov. Förvaltningen anser att
totalt fyra grillplatser och tillsyn inklusive vedtillförsel utgör en rimlig
servicenivå. Om antal grillplatser ska utökas behöver brandrisken vägas in samt
att skulle det medföra en ökad kostnad för förvaltningen för ökad tillsyn.
Sjön Gömmaren är en skogsjö som erbjuder ett flertal klippbad, vilka används
flitigt av besökare. Förvaltningen har på grund av förutsättningarna runt sjön med
klippor och sankmark svårt att se att det skulle finnas något lämpligt ställe att
anlägga ett bad.
För att kunna öka framkomligheten till Gömmarenbadet finns ett behov av att
utöka antal parkeringsplatser vid badplatsen. Parkeringen vid badplatsen ägs av en
vägförening som också har rådighet över framkomlighet och kontroll av såväl
parkering som vägområde. Kommunen är en del av vägföreningen där mark- och
exploateringssektionen är kommunens representant. Därför är det, i enlighet med
motionen, kommunstyrelsen som har huvudansvaret för frågan att se över en
eventuell utökning av parkeringsplatser vid badplatsen. En eller fler
parkeringsplatser skulle möjligen kunna anordnas utanför vägföreningens område
så att drift och underhåll faller på kommunen. För anläggande eller utvidgning av
parkeringsplatser inom naturreservatet krävs tillstånd eller dispens från
reservatföreskrifterna. Tillstånd handläggs och beslutas av bygglovs- och
tillsynsnämnden.
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När det gäller ansvar för vattensäkerhet lutar sig förvaltningen mot den
information och de råd som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB,
ger. Ansvaret är delat mellan den enskilde och kommunen eller de som har
badanläggningar av olika slag. Miljö- och bygglovsförvaltningen ansvar för de
anlagda badplatserna. Vid den iordningsställda badplatsen vid Gömmaren har
kommunen huvudansvar och den underhålls av förvaltningens
stadsmiljöavdelning. Förvaltningens mål för alla badplatser är att de är säkra, hela
och rena. Varje år innan sommarens badsäsong startar hyr förvaltningen in dykare
som kontrollerar alla kommunens badplatser. Då kontrolleras bryggor, badstegar
och botten för att se så att det inte finns skrot eller farliga föremål i vattnet. Ett
antal livbojar finns uppsatta på flera platser runt sjön. Kring Gömmaren finns
totalt sex livbojar uppsatta. Livbojarna kontrolleras en till två gånger per vecka
under badsäsongen.
Förvaltningen ansvarar inte för bad utanför badplatser, till exempel andra stränder
eller klippor. Det är den enskildes ansvar att bedöma om det är farligt att dyka
från en klippa.
Förvaltningen föreslår att klimat- och stadsmiljönämnden godkänner
tjänsteutlåtandet som sitt remissvar till kommunstyrelsen på motionen.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser
Tjänsteutlåtandet bedöms inte innebära några ekonomiska eller juridiska
konsekvenser. Om beslut fattas att utöka antal grillplatser och/eller
parkeringsplatser, bör ökade medel för tillsyn och driftkostnader tillföras
förvaltningen.
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