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Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2016-06-22 

PLAU § 6:13 Dnr. KS 2016/0178 

Ansökan om bidrag för återställande av br/gga vid badplats i 
Grundvik, Ljusterö 

Planarbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Avslå ansökan från Grundviks villaägarförening om bidrag för återställande av brygga vid 
badplats i Grundvik, Ljusterö, med hänvisning till att Österåkers kommuns riktlinjer för 
bidrag till bryggor inte omfattar denna typ av bryggor. 

Reservation 
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar en skriftlig reservation 
Bryggan är allmänrättsligt tillgänglig, vilket är en förutsättning för bidrag från kommunen och 
används av simskolan sedan 1937, vilket visar på samhällsnyttan, och faller helt inom ramen 
för vad kommunens riktlinjer för bidrag till bryggor stipulerar. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Sammanfattning 
Grundviks villaägareförening har de 13 april 2016 inkommit med en ansökan om bidrag för 
återställande av brygga vid badplats i Grundvik, Ljusterö. Österåkers kommuns riktlinjer för 
bidrag till bryggor medger inte bidrag. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutiåtande daterat 2016-06-01. 

Mats Larsson (S) anmäler jäv och lämnar lokalen. Anas Abdullah (S) ersätter Mats Larsson (S) 
under detta ärende. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnads förvaltningens besluts förslag 
innebärande att avslå ansökan från Grundviks villaägarförening om bidrag för återställande av 
brygga vid badplats i Grundvik, Ljusterö, med hänvisning till att Österåkers kommuns 
riktlinjer för bidrag till bryggor inte omfattar denna typ av bryggor. 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar att ansökan beviljas från Grundviks villaägarförening för 
ett bidrag till bryggan med 125 tkr. 

Jäv 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Propositionsordning 
Ordföranden frågar om planarbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande 
eller enligt Ann-Christine Furustrands (S) yrkande och finner att planarbetsutskottet beslutar 
enligt Michaela Fletchers (M) yrkande. 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchers (M) yrkande röstar 
ja, den det ej vill röstar nej. 

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 3 ja-röster och 2 nej-röster. 

Expedieras 
- Grundviks villa förening 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Omröstningslista 

Kommunstyrelsens planarbetsutskott (Plan-AU) i Österåkers kommun 
(mandatperiod 2015 - 2018), Plan-AU 2016-06-22, § 6:13 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

L Mathias Lindow, l:e vice ordf. X X 

S Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf X X 

M Johan Boström X X 

S Mats Larsson - Anas A. § 6:13 X 

Ersättare 

C Michaela Haga X 

KD Arne Ekstrand X 

OP Lennart Berneklint X 

S Anas Abdullah X 

MP Michael Solander X 

Resultat 3 2 -


