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§ 66
KS 362/16

Svar på motion (L) om att rusta upp Bohusleden
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen är besvarad i och med tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 27
december 2016.
Ärendet
Glenn Grimhage (L) föreslår i en motion daterad den 21 september 2016 att Bohusleden i
Mölndal rustas upp avseende skyltning och framkomlighet, att det årligen genomförs ett
löpande underhåll för att hålla leden i fullgott skick och att informationstavlor om leden och
om Mölndals stad placeras ut vid strategiska platser längs med leden.
I motionen kan utläsas att Bohusleden är en friluftsled som bl.a. passerar genom Mölndals
kommun. Det är en populär led där många vandrar eller cyklar och upplever den härliga
naturen på nära håll. Sträckan som Mölndals stad ansvarar för är ca 2 mil lång och längs leden
finns det både intressanta fornminnen, kulturplatser och vindskydd med grillplatser att stanna
till vid och njuta av naturen. Problemet med Mölndalssträckan är att det idag på flera håll är
ett eftersatt underhåll exv. behöver märkningen längs med leden förbättras, etapper finns där
det delvist är svårt att komma fram, spångar behöver bytas ut eller kompletteras och vindskydden behöver underhållas.
Ärendets behandling
Kommunfullmäktige har den 21 september 2016, § 138, remitterat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har i sin tur remitterat motionen till tekniska
nämnden för beredning.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 27 december 2016.
Tekniska nämnden har behandlat ärendet den 30 januari 2017, § 8, och beslutat lämna
förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande över motionen och anser motionen med det
besvarad.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 15 februari 2017, § 22.
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Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Motionen är besvarad i och med tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 27
december 2016.
Ledamöternas förslag till beslut
Marcus Claesson (L) föreslår att motionen bifalls.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag, dels Marcus Clesson (L) om bifall, dels
arbetsutskottets förslag. Därefter ställer ordföranden förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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Rusta upp Bohusleden
- en del av Mölndal
Bohusleden som börjar i Strömstad i norr är en friluftsled som bl.a. passerar genom
Mölndals kommun. Det är en populär led där många vandrar eller cyklar och upplever den
härliga naturen på nära håll. Sträckan som Mölndals stad ansvarar för är ca 2 mil lång och
längs leden finns det både intressanta fornminnen, kulturplatser och vindskydd med
grillplatser att stanna till vid och njuta av naturen.
Problemet med Mölndalssträckan är att det idag på flera håll är ett eftersatt underhåll exv.
behöver märkningen längs med leden förbättras, etapper finns där det delvist är svårt att
komma fram, spångar behöver bytas ut eller kompletteras och vindskydden behöver
underhållas.
Bohusleden fyller en viktig funktion för friluftslivet inom kommunen, som det gäller att
vårda.
Mot bakgrund av ovanstående så yrkar jag:




Att Bohusleden i Mölndal upprustas avseende skyltning och framkomlighet
Att det årligen genomförs ett löpande underhåll för att hålla leden i fullgott skick
Att informationstavlor om leden och om Mölndals stad placeras ut vid strategiska
platser längs med leden

Glenn Grimhage (L)
Kommunfullmäktigeledamot
Liberalerna Mölndal
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Yttrande - motion (L) om att rusta upp Bohusleden
Beslut
Tekniska nämnden lämnar denna skrivelse som sitt yttrande över motionen och anser den med
detta besvarad.
Ärendet
Kommunfullmäktige har skickat ärendet ”Motion (L) om att rusta upp Bohusleden” (KS
362/16) till tekniska nämnden för yttrande.
Ärendets behandling
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 27 december 2016.
Förslag till beslut
Tekniska nämnden lämnar denna skrivelse som sitt yttrande över motionen och anser den med
detta besvarad.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om beslutet kan antas och finner att så sker.
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Maria Modin
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Yttrande - motion (L) om att rusta upp Bohusleden
Förslag till beslut
Tekniska nämnden lämnar denna skrivelse som sitt yttrande över motionen och anser den med
detta besvarad.
Ärendet
Kommunfullmäktige har skickat ärendet ”Motion (L) om att rusta upp Bohusleden” (KS
362/16) till tekniska nämnden för yttrande.
Beredning
Sammanfattning av motionen.
I motionen beskrivs Bohusledens funktion som en viktig del för friluftslivet inom kommunen.
Problem med eftersatt underhåll och behov av förbättrad märkning av leden utpekas.
Följande yrkas i motionen:
-

Att Bohusleden i Mölndal upprustas avseende skyltning och framkomlighet
Att det årligen genomförs ett löpande underhåll för att hålla leden i fullgott skick
Att informationstavlor om leden och om Mölndals stad placeras ut vid strategiska
platser längs med leden

Tekniska förvaltningen sköter idag Bohusleden genom naturvårdsgruppen. I
naturvårdsgruppens arbetsprogram står följande om Bohusleden:
Vår: Kontroll av leden. Slåtter och slyröjning vid behov. Kontroll av markeringar, skyltar,
broar, spänger, vedskjul och vindskydd vid behov.
Höst: Kontroll, slåtter och slyröjning av leden. Kontroll av markeringar, skyltar, broar,
spänger och vindskydd samt reperationer vid behov.
Det har tidigare funnits informationsskyltar som idag saknas. Dessa planeras att sätta tillbaka
och samtidigt görs en översyn om det behov av ytterligare informationsskyltar. En förbättring
av märkningen och skyltningen av Bohusleden är planerad att utföras med början 2017.
Ekonomi
Pengar finns i beslutad investeringsbudget för 2017.
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Bedömning
Tekniska förvaltningen delar motionärens uppfattning att Bohusleden fyller en viktig funktion
för friluftslivet i kommunen. Det finns ett årligt skötselprogram som bedöms räcka för skötsel
av leden. Det finns ett behov av en förbättring av märkningen och skyltningen, detta är redan
planerat att genomföras med början 2017.
Expedieras till
Kommunstyrelsen

Göran Werner
Teknisk Chef

Ulrika Asztély Nilsson
Avdelningschef Stadsmiljö

