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Riktlinjer för bidrag till föreningar och organisationer avseende miljöförbättrande 
åtgärder 
 

• Syfte 
Föreningar eller organisationer kan ansöka om bidrag för miljöförbättrande åtgärder. 
Åtgärderna ska bidra till kommunens miljöarbete och att de lokala miljömålen uppnås. 
Långsiktig hållbarhet samt lokala initiativ och samverkan mellan miljö, människa och 
natur ska vara vägledande. 
 

• Villkor – vilka kan söka 
Föreningen ska finnas i Österåker och åtgärden ska utföras i Österåker.  
Åtgärden ska gynna den verksamhet som bedrivs i Österåkers Kommun.  
Föreningen/ organisationen ska vara politiskt och religiöst oberoende.  
Bidraget är inte avsett att riktas till bolag eller enskilda personer. 
 

• Kriterier – bedömningsgrunder 
Miljömålen, långsiktig hållbarhet samt lokala initiativ och samverkan mellan miljö, 
människa och natur är vägledande.  
Bäst effekt för bidragspengarna eftersträvas och prioritet ges till fysiska åtgärder samt 
åtgärder som kan knytas till gällande miljömål (lokala eller nationella).  
Åtgärder som är bestående prioriteras framför åtgärder som ger engångseffekter.  
Nya projekt prioriteras, men bidraget kan ges till pågående åtgärder som påbörjats under 
2016-2017 som behöver delfinansiering.  
Normalt lämnas bidrag med maximalt 150 000 kr, för varje enskild satsning. Beslut kan 
dock fattas om högre bidragsbelopp för särskilt angelägna satsningar.  
Beslutet kan innebära att medfinansiering ska ske från föreningen/ organisationen. 
 
Bidrag ges normalt inte till åtgärder som behöver utföras enligt gällande lagstiftning om 
inte särskilda skäl föreligger.  
Bidrag ges inte till åtgärder som ryms inom befintlig finansiering. 
 
Beslut fattas av Kommunstyrelsen.  
 

• Ansökan  
Ansökan ska ha inkommit senast 29 september. Särskild ansökningsblankett ska användas 
och finns på kommunens hemsida. Beslut om bidrag lämnas senast den 20 november då 
även datum för återrapportering samt utbetalning meddelas. 
 

• Återrapportering 
Efter att åtgärden utförts ska resultatet återrapporteras och redovisas på särskild blankett. 
Datum för när redovisning ska ske, anges i beslutet om bidrag och anpassas efter 
åtgärdens tidsplan och karaktär.  
 
Bidraget utbetalas normalt mot redovisning av nedlagda kostnader. Om särskilda skäl 
föreligger kan bidraget betalas ut i sin helhet efter beslut. Bidraget kan dock helt eller 
delvis behöva återbetalas till kommunen om det inte använts i sin helhet enligt ansökan 
och beslut. Återbetalning kan även krävas om åtgärden inte utförs inom rimlig tid. 


