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§ 253 Dnr 2021-00269805 

Ansökan om investeringsbidrag för strandpromenad från 
Otterbäckens byalag 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Otterbäckens byalag beviljas 15 000 kr ur 
kommunstyrelsens investeringsram för att färdigställa den påbörjade 
strandpromenaden. Promenaden är tillgänglig för alla boende och besökare. 
Beslutet är under förutsättning att Gullspångs kommun och länsstyrelsen beviljar 
strandskyddsdispens för projektet. 

 

Reservation 

Hans-Göran Larsson (RV) och Stig Svensson (SD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget förslag.  

Behandling på sammanträdet 
Mikael Fransson, verksamhetschef VISA, informerar om ansökan om 
investeringsbidrag för strandpromenad från Otterbäckens byalag. 

 

Björn Thodenius (M) yrkar tilläggsyrkande att kommunstyrelsen beslutar att 
Otterbäckens byalag beviljas 15 000kr ur kommunstyrelsens investeringsram för 
att färdigställa den påbörjade strandpromenaden. Promenaden är tillgänglig för 
alla boende och besökare. Beslutet är under förutsättning att Gullspångs kommun 
och länsstyrelsen beviljar strandskyddsdispens för projektet med instämmande av 
Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S). 

                                                

Hans-Göran Larsson (RV) yrkar att beslut i ärendet avvaktas tills ett kompletterat 
underlag finns från Tekniska nämnden, Miljö- och byggnadsnämnden och 
Länsstyrelsen samt kartmaterial och avtal med markägare. 

 

Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
och Björn Thodenius (M) tilläggsyrkande  till beslut och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

 

Därefter tar ordföranden upp Hans-Göran Larssons (RV) ändringsyrkande till beslut 
och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.  
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Bakgrund 
Byalaget har under år 2020 planlagt och förberett för anläggandet av en 
strandpromenad i Otterbäcken. Strandpromenaden ska nu fysiskt knytas samman 
med den nyligen restaurerade badstranden genom att anlägga en längre spång. 
Byalagets projekt syftar till att främja friluftslivet lokalt men också besöksnäringen. 

Samtidigt kommer utvecklingen av en attraktiv boendemiljö påverkas positivt av 
dessa två projekt. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2021-08-25 § 143 förvaltningen i uppdrag att 
se över om ansökan från Otterbäckens byalag kan ingå i regelverket för ansökan 
om investeringsbidrag.  Förvaltningens bedömning, enligt skrivelse 2021-09-03, är 
att det inte finns något hinder för utbetalning av investeringsbidraget i riktlinjerna 
för sökt bidraget. 

 

Beslutsunderlag 
KSAU § 143/2021 

Tjänsteskrivelse, 2021-07-07, ansökan om investeringsbidrag, Otterbäckens 
Byalag, skriven av Mikael Fransson 

Ansökan om investeringsbidrag från Otterbäckens Byalag 

Ansökan till Sparbanksstiftelsen Alfa 

Beslutet ska skickas till 
Otterbäckens Byalag 

Ekonomikontoret 


