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Kommunstyrelsen

Utveckla Gömmarens naturreservat – svar på motion väckt av
Sara Heelge Vikmång (S) och Rasmus Lenefors (S)
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Motionärernas förslag om att ge klimat- och stadsmiljönämnden i uppdrag
att utreda möjligheterna att utveckla och tillgängliggöra Gömmarens
naturreservat med fler möjligheter till bad och grill avslås.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i dialog med Södertörns
brandförsvarsförbund, Lokalpolisområde Huddinge samt den berörda
gemensamhetsanläggningen, för väg och parkeringsplatser vid
Gömmarebadet, göra en utredning för att komma fram till om det finns
åtgärder som kan vidtas för att förbättra möjligheterna för blåljuspersonal
att genomföra sitt uppdrag vid Gömmaren. Därmed anses motionärernas
förslag om uppdrag till kommunstyrelsen besvarat.

Sammanfattning
Sara Heelge Vikmång (S) och Rasmus Lenefors (S) har i kommunfullmäktige den
19 augusti 2019 väckt en motion om att utveckla Gömmarens naturreservat.
Motionärerna föreslår att kommunstyrelsen ska få i uppdrag att utreda
möjligheterna att öka tryggheten och säkerheten vid de platser i Gömmarens
naturreservat där det behövs samt att klimat- och stadsmiljönämnden ska få i
uppdrag att utreda möjligheterna att utveckla och tillgängliggöra Gömmarens
naturreservat med flera möjligheter till bad och grill. I motionen framhålls att
säkerheten i Gömmarens naturreservat behöver ökas genom att åtgärder vid och i
vattnet vidtas samt att tillgängligheten vid Gömmarens parkering måste öka både
för besökare och för räddningsfordon.
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att i dialog med
Södertörns brandförsvarsförbund, Lokalpolisområde Huddinge och den berörda
gemensamhetsanläggning, för väg och parkeringsplatser vid Gömmarebadetgöra,
göra en utredning för att komma fram till om det finns åtgärder som kan vidtas för
att förbättra möjligheterna för blåljuspersonal att genomföra sitt uppdrag vid
Gömmaren. Därmed bör motionärernas förslag om uppdrag till kommunstyrelsen
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anses besvarat. Beträffande motionärernas förslag om att ge klimat- och
stadsmiljönämnden i uppdrag att utreda möjligheterna att utveckla och
tillgängliggöra Gömmarens naturreservat med fler möjligheter till bad och grill
anser förvaltningen att det bör avslås.

Beskrivning av ärendet
Sara Heelge Vikmång (S) och Rasmus Lenefors (S) har lämat in en motion i
vilken de pekar på att möjlighetern till bland annat bad och grill i sjön
Gömmarens område skulle kunna utvecklas och därmed tillgängliggöras för fler
personer. Motionärena anser dessutom att säkerheten i Gömmarens naturreservat
bör öka kring och i vattnet för att undvika drunkningsolyckor. Därtill framhålls att
tillgängligheten vid Gömmarens parkering måste öka, för såväl besökare som
polis och räddningsfordon.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår motionärerna att:
1. Klimat- och stadsmiljönämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna att
utveckla och tillgängliggöra Gömmarens naturreservat med fler
möjligheter till bad och grill.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheterna att öka tryggheten
och säkerheten vid de platser i Gömmarens naturreservat där det behövs.
Motionen har skickats på remiss till klimat- och stadsmiljönämnden samt
trygghets- och delaktighetsberedningen.
Remissvar

Klimat- och stadsmiljönämnden
Klimat- och stadsmiljönämnden konstaterar att Gömmarens naturreservat erbjuder
flera möjligheter till bad och grill. Nämnden 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 nämnden.
Nämnden har till följd 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 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
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tillsynsnämnden.
Nämnden 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 nämnden
under badsäsong kontrollerar en till två gånger per vecka.

Trygghets- och delaktighetsberedningen
Huddinge kommun ska i enlighet med Program för trygghet och säkerhet verka
för att i större utsträckning skapa samsyn mot andra olyckor än brand med målet
att minska antalet olyckor och skador till följd av dessa. Med den utgångspunkten
anser beredningen att en utredning tillsammans med räddningstjänsten och polis
för att komma fram till vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra
möjligheterna för blåljuspersonal att genomföra sitt uppdrag vid Gömmaren är
relevant.

Förvaltningens synpunkter
I enlighet med Program för trygghet och säkerhet ska Huddinge kommun verka
för att i större utsträckning skapa samsyn mot andra olyckor än brand med målet
att minska antalet olyckor och skador till följd av dessa. Förvaltningen instämmer
därför med trygghets- och delaktighetsberedningen att kommunstyrelsen bör få i
uppdrag att utreda om det finns åtgärder som kan vidtas för att förbättra
möjligheterna för blåljuspersonal att genomföra sitt uppdrag vid Gömmaren.
Utredningen bör ske i dialog med Södertörns brandförsvarsförbund,
Lokalpolisområde Huddinge samt den berörda gemensamhetsanläggning, vilken
kommunen har andelstal i, för väg och parkeringsplatser vid Gömmarebadet.
Därmed bör motionärernas förslag om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att
utreda möjligheterna att öka tryggheten och säkerheten vid de platser i
Gömmarens naturreservat där det behövs anses besvarat.
Mot bakgrund av vad som framkommer i klimat- och stadsmiljönämndens
remissvar anser förvaltningen att förslaget om att ge klimat- och
stadsmiljönämnden i uppdrag att utreda möjligheterna att utveckla och
tillgängliggöra Gömmarens naturreservat med fler möjligheter till bad och grill
bör avslås.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser
Förslaget till beslut bedöms inte innebära några ekonomiska eller juridiska
konsekvenser. En utökning av antalet grillplatser och/eller
parkeringsplatser, medför utöver kostnad för att anlägga dessa, en ökad kostnad
för tillsyn och drift.
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Utveckla Gömmarens naturreservat - motion väckt av Sara Heelge
Vikmång (S) och Rasmus Lenefors (S).
Remissvar klimat- och stadsmiljönämnden
Remissvar trygghets- och delaktighetsberedningen
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