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Kommunstyrelsen

Ansökan om medfinansiering för Trouvilleföreningen.
Förslag till beslut
1. Trouvilleföreningen beviljas medfinansiering om 52 500 kronor för nedmontering samt nybyggnation av en ny spång vid Trouvillestränderna under förutsättning att nödvändiga tillstånd så som bygglov och strandskyddsdispens beviljas.
2. Trouvilleföreningen ska redovisa hur medfinansieringen använts i enlighet med
policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning
I ett ärende till Värmdö kommun har Trouvilleföreningen ansökt om 52 500 kronor för
att ta bort och bygga en ny spång som leder ner till Trouvillestränderna. I enlighet med
kommunens gällande regelverk har den inkomna ansökan bedömts som ansökan om
kommunal medfinansiering. Värmdö kommun har bedömt att en ny bredare spång är i
linje med Vision 2030 då den framförallt underlättar för personer med olika
rörelsevariationer att ta sig till stränderna.
Medfinansiering om 52 500 kronor beviljas.

Bakgrund
Trouvilleföreningen har ansökt om 52 500 kronor för kommunal medfinansiering av en
ny spång för att öka tillgängligheten till Trouvillestränderna på Sandhamn.

Ärendebeskrivning
Trouvilleföreningen Sandhamn är en ideell förening som bildades på 40-talet för att
tillvarata de 88 sommarstugeägarna i Trouvilles gemensamma intresse.
Ärendet gäller en ca 150 meter lång spång som Trouvilleföreningen anlade för nästan 50
år sedan för att underlätta för människor att ta sig till stränderna genom sanddynerna. Nu
söker Trouvilleföreningen medel att bygga en ny spång då den gamla spången är uttjänt
och måste bytas ut. Vid ombyggnation kommer spången även att göras bredare och
något längre till 160 meter vilket ska öka möjligheten för till exempel personer som
använder rullstol eller har med sig barnvagn att ta sig till stränderna. Det kommer även
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att byggas en avställningsyta på ca 15 m2 som är tänkt att fungera som en rullstol- och
barnvagnsparkering.
Trouvilleföreningen har beräknat den totala kostanden till 105 000 kronor och har också
sökt finansiering från Eknö Hemman på 23 procent i denna fråga vilket de har fått
beviljat. Föreningen själva ställer upp med 27 procent av den totala kostnaden och de
ansvarar också för arbetsledningen. Nu efterfrågar Trouvilleföreningen resterande 50
procent av den totala kostnaden från Värmdö kommun.
I enlighet med kommunens gällande regelverk har den inkomna ansökan bedömts som
en ansökan om kommunal medfinansiering, då den avser infrastrukturåtgärder för
tillgängliggörande av skärgården för att ta emot besökare och möjliggöra friluftsliv. Den
inkomna ansökan är baserad på en tidigare IOP-ansökan ställd till kultur och
fritidsnämnden. Beslut i detta ärende fattas dock av kommunstyrelsen.

Bedömning
Ansökan stämmer överens med Värmdö kommuns Policy för föreningsbidrag och
kommunal medfinansiering som stipulerar villkoren för medfinansiering. Beloppet som
efterfrågas är 50 procent av den totala kostnaden, vilket är maxgränsen för vad Värmdö
kommun kan stå för vid en medfinansiering. Ansökan passar också in i Vision Värmdö
2030 samt Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering där ett mål är att
Värmdö kommun ska vara tillgänglig för alla oavsett rörelseförmåga. Den nya bredare
spången kommer underlätta för både boende samt besökare att ta sig ut till
Trouvillestränderna. Den bredare spången bedöms underlätta skötseln av de två portabla
toaletterna som står vid stränderna som kommunen ansvarar för.
Trouvilleföreningen föreslås beviljas 52 500 kronor samt att redovisning sker i enlighet
med policy för föreningsbidrag.
Trouvilleföreningen ska redovisa hur bidraget används i enlighet med policy för
föreningsbidrag och kommunal medfinansiering. Redovisningen sker genom årliga
verksamhetsberättelser, revisionsberättelse och ekonomiska redovisningar där det ska
framgå hur stödet används samt vilka intäkter i form av bidrag och stöd som föreningen
erhåller från andra aktörer. Verksamhetsberättelserna ska även redovisa hur föreningen
bedömer att mål och syften har uppnåtts med hjälp av föreningsbidraget.
Ekonomiska konsekvenser

Medfinansieringen belastar kommunstyrelsens reserv för oförutsedda händelser.
Reserven uppgår till 1 mkr för 2018. Genom tidigare beslut har 250 tkr redan
reserverats. Kvarvarande utrymme för oförutsedda händelser kommer att uppgå till
697,5 tkr om Trouvilleföreningen beviljas föreningsbidrag enligt förslaget
Konsekvenser för miljön

Ansökan om medfinansiering beviljas under förutsättning att nödvändiga tillstånd så
som bygglov och strandskyddsdispens beviljas.
Konsekvenser för medborgarna

En ny bredare spång underlättar för båda besökare och permanentboende på Sandhamn
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som vill besöka Trouvillestränderna, vilket bedöms ha positiva konsekvenser för både
sandhamsbor och besökare.
Konsekvenser för barn
En ny bredare spång med plats för barnvagn kommer att öka tillgängligheten till
stränderna för barn i vagn, vilket bedöms som positivt då en lång promenad i sand
annars kan hindra eller göra det jobbigt för små barn att nå stränderna.
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