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Riktlinjer för tillgänglighetsbidrag 2019 

Sammanfattning 
I budgeten för 2019 avsattes 500 000 kr för tillgänglighets- och miljöbidrag till föreningar och 
organisationer. Riktlinjerna har reviderats och anpassats utifrån nuvarande avsatta medel samt med 
erfarenhet av tidigare beviljade b idragsansökningar. 
Syftet med bidraget är att stötta föreningar och organisationer som vill genomföra aktiviteter eller 
andra satsningar för att uppmuntra och bidra en mer tillgänglighetsanpassad kommun som är till för 
alla oavsett funktionshinder. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelses arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 

1. Godkänna riktlinjerna för tillgänglighetsbidrag 2019 i enlighet med bilaga 1. 

2. Anslaget avses delas lika mellan tillgänglighets- och miljöbidraget (250 000 kr för respektive 
bidrag), men med flexibilitet att omfördelning kan ske mellan bidragsposterna. 

Bakgrund 
I budget 2019 avsattes 500 000 kr för tillgänglighets- och miljöbidrag. Riktlinjerna för bidraget har 
reviderats och anpassats. Riktlinjerna för de två bidragen är till stora delar likalvdande. 
Under 2018 delades det ut 359 354 kr i tillgänglighetsbidrag fördelat på sju olika ansök ningar till 
olika föreningar och organisationer. De ansökningar som beviljades handlade dels om aktiviteter för 
funktionshindrade, dels om fysiska tillgänglighetsanpassningar såsom belysning för att lysa upp 
mörka områden för synskadade. 

Bilagor 
Riktlinjer för tillgänglighetsbidrag 2019. 

Staffan Erlandsson Kristina Eineborg 
Kommundirektör Näringslivs- och utvecklingfcdirektör 
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Riktlinjer för tillgänglighetsbidrag 2019 

Bakgrund 
Österåkers kommun arbetar för ökad tillgänglighet för alla invånare. 
Tillgänglighetsbidraget gör det enklare för föreningar och andra icke vinstdrivande 
organisationer som vill bidra med tillgänglighetsanpassade åtgärder för mer jämlika 
förutsättningar och rättigheter kring tillgänglighet. Det kan handla om fysiska 
ombyggnationer men även aktiviteter för personer med fysiska, psykiska eller sociala 
funktionshinder. 

Syftet med bidraget 
Att stötta och uppmärksamma föreningar och andra icke vinstdrivande 
organisationer som vill genomföra aktiviteter eller andra satsn ingar för att uppmuntra 
och bidra till en mer tillgänglighetsanpassad kommun som är till för alla oavsett 
funktionshinder. 

Villkor för ansökan 

• Föreningen eller organisationen verkar enligt demokratiska principer. 
• Föreningen eller organisationen är icke vinstdrivande. 
• Föreningen eller organisationens huvudsakliga uppgift får inte vara at t 

tillvarata medlemmarnas privatekonomiska intressen. 
• Föreningen eller organisationen bedriver verksamhet i Österåker. 
• Föreningen eller organisationen är politiskt och religiöst oberoende. 
• Föreningen får inte ha några or eglerade ekonomiska skulder till Österåkers 

kommun. 
• Aktiviteten eller satsningen genomförs i Österåker och gynnar den 

verksamhet som bedrivs i här. 
• Satsningen ryms inte inom befintlig finansiering. 
• Bidraget är inte avsett att gå till bolag eller enskilda per soner. 
• Förening ansvarar för att ha erforderliga tillstånd för sin verksamhet och följa 

gällande lagstiftning. 

Kriterier för bidraget 
Bidrag kan ges till såväl fysiska åtgärder som aktiviteter. Det kan till exempel handla 
om att tillgänglighetsanpassa en WC, en brygga eller byg ga en ramp, men även för 
ridning för barn och ungdomar med funktionshinder, funkismello, eller innebandy 
för rörelsehindrade barn. För att klassas som aktivitet ska den pågå i minst en timme 
och omfatta minst tre personer från målgruppen som är pe rsoner med någon form 
av fysisk, psykiskt eller social funktionshinder. 
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Kommunen prioriterar nya projekt, men det kan också ges till åtgärder som påbörjats 
under 2018 och som behöver delfinansiering. Åtgärder med långsiktig effekt är 
prioriterade. 

Bedömningsgrunder 

• Koppling till temat: Aktiviteten eller satsningen främjar tillgängligheten för 
personer med fysisk, psykisk och social funktionshinder. 

• Effekt: Aktivitetens eller satsningens effekt i förhållande till sökt belopp, där 
bäst effekt för bidragspengarna eftersträvas. 

• Spridning: Hur väl aktivitetens eller satsningens nytta sprids inom och/eller 
utanför den egna föreningen. 

• Genomförbarhet: Hur väl ansökan har en konkret och trovärdig plan som 
beskriver aktiviteter, tidplan, ansvar och budget. 

Ansökan och besl ut 
Ansökan ska ha i nkommit senast 29 september 2019 genom särskilt 
ansöknings formulär som finns på kommunens hemsida. Beslut om bidrag lämnas 
senast i början av december då även datum för återrapportering samt utbetalning 
meddelas. 

Beslut fattas av Kommunstyrelsen. 

Återrapportering och utbetalning 
Bidragets användning ska återrapporteras och redovisas. Datum och form för 
redovisning anges i beslut om bidrag och anpassas efter aktivitetens eller satsningens 
tidsplan och karaktär. 

Bidraget betalas normalt ut mot redovisning av nedlagda kostnader. Om särskilda 
skäl föreligger kan bidraget betalas ut i sin helhet efter beslut. Bidraget kan 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 utförts inom 
rimlig tid 

Bidragsbelopp 
Riktlinjen för tillgänglighetsbidraget är högst 60 000 kr för varje enskild satsning. 
Beslut kan dock fattas om högre bidragsbelopp för särskilt angelägna satsning ar. 
Beslutet kan innebära att med finansiering ska ske från föreningen eller 
organisationen. 


