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Ansökningar från tillgänglighetsbidrag 2017 

Sammanfattning 
I budgeten 2017 avsattes 1,3 mkr till bidrag till tillgän glighetsanpassade åtgärder för 
föreningar/organisationer. Kommunstyrelsen fattade beslut om kriterierna för bidraget v id sitt 
sammanträde den 22 maj (KS 2017/0180). Under ansökningstiden har det inkommit 13 stycken 
ansökningar. Kommunstyrelsen föreslås bevilja de ansökningar som falle r inom uppsatta kriterier 
med totalt 405 684 kronor. Övriga ansökningar föreslås enligt nedan att avslå s. 

Kommunstyrelsen beslöt på sitt sammanträde den 22 maj (KS 2017/0180) att bevilja 131 000 
kronor till Ljusterö bygdegå rdsförening för att tillgänglighetsanpassa toaletterna. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Bevilja Österåkers Sportfiskeklubb ansökan om bidrag för at t tillgänglighetsanpassa 
befintliga brygganläggningar samt att anlägga en trädäckad uteplats och ramp, med 45 800 
kronor. 

2. Bevilja Ingmarsö Byalags ansökan om bidrag för att tillgänglighetsanpassa toaletter och 
dusch för att på så sätt även kunna vara tillgängligt för fler människor, med 106 250 kronor. 

3. Bevilja Österåkers konstförening, Länsmansgårdens ansökan om bidrag för att 
tillgänglighetsanpassa med hjälp av en ramp med ledstång samt förbättra tillgängligheten på 
toaletten, med 100 000 kronor. 

4. Bevilja Österåkers scoutkårs ansökan om bidrag för att sätta in ljudadsorberande plattor i 
lokalerna för att kunna ta emot barn med både ADHD-diagnos och Aspergers syndrom på 
lika villkor, med 40 000 krono r. 
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5. Bevilja Tjejjouren Bellis, Kvinnojouren i Österåker ansökan om bidrag för 
kompetenshöjning inom neuropsykiatri, en föreläsning samt teckenspråksutbildning med 
syfte att vara tillgän gliga för alla personer som har behov av dem, med 37 834 kronor. 

6. Bevilja Special Olympics Österåkers ansökan om bidrag till hallhyra, arvode till domare samt 
utrustning till spelare med 10 000 kronor för att föreningen på bästa sätt ska ha en möjlighet 
att även i framtiden kunna ge funktionshindrade möjlighet till att regelbundet kunna utföra 
en fysisk aktivitet i ett socialt s ammanhang tillsammans med andra. 

7. Bevilja Åkersbergas innebandyförenings ansökan om bidrag för hallhy ra, arvode till tränare 
samt utrustning till spelare, med 15 800 kronor för att föreningen på bästa sätt ska ha en 
möjlighet att även i framtiden kunna ge funktionshindrade möjlighet ti ll att regelbundet 
kunna utföra en fysisk aktivitet i ett socialt sammanhang tillsammans med andra. 

8. Bevilja Roslagskulla IF:s ans ökan om bidrag för handledning och kompetenshöjning för att 
även fortsättningsvis kunna fortsätta ta emot människor inom LSS personkrets för att 
erbjuda en fungerande sysselsättning, med 25 000 kronor. Ansökan därutöver avslås då den 
inte faller inom kriterierna för tillgänglighetsbidraget. 

9. Bevilja Nya Roslagsmarschens an sökan om bidrag för utbildning av guider och medföljare, 
med 25 000 kronor. Ansökan därutöver avslås då den inte faller inom kriterierna för 
tillgänglighetsbidraget. 

10. Avslå Bastubröderna "De 24 äldstes förening" vid Domaruddens ansökan om bidrag för att 
tillgänglighetsanpassa området mellan bastun och sjön med hänvisning till att kommunen i 
sin budget för 2018 redan avsatt 100 000 kronor för denna tillgänglig hetsanpassning. 

11. Avslå Linanäs Vägförenings ansökan om bidrag för att tillgäng lighetsanpassa Stora 
Badberget med hänvisning till att området inte är av den karaktären att det går att 
tillgänglighetsanpassa även om trappan och ledstång byggs om. 

12. Avslå Österåkers Golfklubbs ansökan om tillgänglighetsbidrag till en tjejsatsning fö r att öka 
antalet tjej er/kvinnor i klubben till 30% till år 2025 me d hänvisning till att ansökan inte faller 
inom tillgänglighetsbidragets kriterier. 

13. Avslå föreningen Skånsta ryttare, Åkersberga ridcenters ansökan om tillgänglighetsbidrag för 
att anlägga en WiFi anläggning samt separerade omklädningsrum för pojkar och flickor med 
hänvisning till att ansökan inte faller inom tillgänglighetsbidragets kriterier. 
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Bakgrund 
I budgeten 2017 avsattes 1,3 mkr till bidrag för tillgänglighetsanpassande åtgärder för 
föreningar/organisationer. Kommunstyrelsen fattade beslut om kriterierna för bidraget vid sitt 
sammanträde den 22 maj (KS 2017/0180). Syftet med tillgänglighetsbidraget var att föreningar skulle 
kunna ansöka om bidrag för tillgänglighetsanpassande åtgärder. Bidraget kunde sökas dels för fysiska 
åtgärder som för aktiviteter. 

Förvaltningens slutsatser 
Under ansökningstiden har det inkommit 13 stycken ansökningar. Bidrag beviljas de ansökningar 
som faller inom uppsatta kriterier med totalt 405 684 kronor. 

Kommunstyrelsen beslöt på sitt sammanträde den 22 maj 2017(KS 2017/0180). att bevilja 131 000 
kronor till Ljusterö bygdegårds förening för att tillgänglighetsanpassa toaletterna. 

Totalt föreslås Kommunstyrelsen bevilja bidrag till tillgänglighetsanpassade åtgärder med 536 684 
kronor. 

Efter att åtgärden har utförts ska resultatet återraporteras och redovisas på särskild blankett senast 
2018-11-01 . Bidraget kan helt eller delvis behöva återbetalas till kommunen om det inte använts i 
sin helhet enligt ansökan om beslut. Återbetalning kan även krävas om åtgärden inte utförs inom 
rimlig tid, dock senast under 2018-10-30 

Bilagor 
1. Riktlinjer för bidrag till föreningar och organisationer avseende tillgänglighetsanpassande åtgärder. 

2. Ansökan från Österåkers Sportfiskeklubb 

3. Ansökan från Ingmarsö Byalag 

4. Ansökan från Österåkers konstförening, Länsmansgården 

5. Ansökan från Österåkers scoutkår 

6. Ansökan från Tjejjouren Bellis (Kvinnojouren i Österåker) 

7. Ansökan från Special Olympics Österåker 

8. Ansökan från Åkersberga innebandyförening, 

9. Ansökan från Roslagskulla IF 

10. Ansökan från Nya Roslagsmarschen 

11. Ansökan från Bastubröderna "De 24 äldstes förening" vid Domarudden 

12. Ansökan från Linanäs vägförening 
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13. Ansökan från Österåkers Golfklubb 

14. Ansökan från Skånsta ryttare 

a 
Jan-Olof Friman Kristina Eineborg / 
Kommundirektör Näringslivs- och utvecklingadirektör 
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