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PLAU § 7:6 Dnr. KS 2021 /0248 

Miljöbidrag 2021 

Planarbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

I. Bevilja Naturskyddsföreningen 12 000 kr för nudging om hållbar livsstil .

2. Bevilja Naturskyddsföreningen 5 240 kr av ansökta 14 231 kr för att
rädda paddor.

3. Bevilja Friluftsfrämjandet 12 500 kr för att anordna en skräpplockarclag i
Kanalen av ansökta 33 900 kr.

4. Avslå Österåkers hembygds- och fornminnesförenings ansökan om
bidrag för två luftvärmepumpar på 50 000 kr.

5 .. -\vslå Rydbo IF:s ansökan om bidrag för att byta belysning till LED i 
Wasahallen på 120 000 kr. 

6. Bevilja Trälhavets båtklubb ansökan om bidrag för att mäta giftighet på
båtbottnar för 60 000 kr av ansökta 100 000 kr.

7. Bevilja Kårnäs samfallighetsförening 60 000 kr för anläggande av äng av
ansökta 86 250 kr.

8. Bevilja Friluftsfrämjandet 40 000 kr av ansökta 60 000 kr för att anordna
en Friluftsdag på tema vardagsnära friluftsliv och hemester.

Sammanfattning 

I budget 2021 avsattes sammanlagt 250 000 kronor för tillgänglighetsbidrag 
och miljöbidrag för föreningar och organisationer. Vid Kommunstyrelsens 
sammanträde elen 22 mars 2021 (KS 2021 /0!09) fattade Kommunstyrelsen 
beslut om kriterier och riktlinjer för miljöbidraget. Atta ansökningar om 
miljöbidrag har inkomrnit och sökt belopp uppgår till totalt 366 500 kr. 
Förvaltning föreslår att bevilja en total summa på 189 7 40 kr. 
Förutsättningar för alla bidrag: Efter att åtgärden har utförts ska resultatet 
återrapporteras och redovisas senast 2022-12-01, med kvitton för utlägg och en 
sammanfattning av vidtagna åtgärder och utfallet enligt utskickad mall för 
återrapportering. För alla bidrag som utbetalas gäller även att bidraget kan 
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behöva återbetalas till kommunen, helt eller delvis, om det inte använts enligt 
ansökan om beslut. }\terbetalning kan även krävas om åtgärden inte utförs 
inom rimlig tid. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnads förvaltningen tjänsteutlåtande daterat 2021-09-22. 

Förslag till beslut 

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens 
besluts förslag innebärande 
l. Bevilja Naturskyddsföreningen 12 000 kr för nudging om hållbar livsstil .
2. Bevilja Naturskyddsföreningen 5 240 kr av ansök.ta 14 231 kr för att
rädda paddor.
3. Bevilja Friluftsfrämjandet 12 500 kr för att anordna en skräpplockardag i
Kanalen av ansökta 33 900 kr.
4. Avslå Österåkers hembygds- och fornminnesförenings ansökan om
bidrag för två luftvärmepumpar på 50 000 kr.
5. Avslå Ryd bo IF:s ansökan om bidrag för att byta belysning till LED i
Wasahallen på 120 000 kr.
6. Bevilja Trälhavets båtklubb ansökan om bidrag för att mäta giftighet på
båtbottnar för 60 000 kr av ansökta I 00 000 kr.
7. Bevilja Kårnäs samfallighetsförening 60 000 kr för anläggande av äng av
ansökta 86 250 kr.
8. Bevilja Friluftsfrämjandet 40 000 kr av ansök.ta 60 000 kr för att anordna
en Friluftsdag på tema vardagsnära friluftsliv och hemester.

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om planarbetsutskottet beslutar enligt i'vfichaela Fletchers 
(M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras 
Berörda föreningar 
Sarnhälls byggnads förvaltningen 
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