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Näringsliv- och utvecklingsavdelningen    Till Kommunstyrelsen 

Datum  2021-09-16 

Dnr  KS 2021/0239       

     

 

Ansökan om tillgänglighetsbidrag 2021 

 
Sammanfattning 
I budget 2021 avsattes sammanlagt 250 000 kronor för tillgänglighetsbidrag och miljöbidrag för 

föreningar och organisationer. Vid Kommunstyrelsens sammanträde den 3 maj 2021 (KS 

2021/0043) fattade Kommunstyrelsen beslut om kriterier och riktlinjer för tillgänglighetsbidraget. 

Under ansökningsperioden (9 juni - 15 september) inkom en ansökan om tillgänglighetsbidrag. 

Sökt belopp uppgår till totalt 20 000 kr. Beviljande av bidrag föreslås om 20 000 kr av den totala 

summan av 125 000 kr.  

 

Beslutsförslag 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 
 
Bevilja SRF Vaxholm-Österåker ansökan om 20 000 kr i sin helhet för att arrangera en studieresa i 
form av en dagsutflykt för synskadade personer i Österåker och Vaxholm med buss till Almåsa i 
Västerhaninge.  
 
 

Bakgrund 

I budget 2021 avsattes sammanlagt 250 000 kronor till tillgänglighetsbidrag och miljöbidrag för 
föreningar och organisationer. Vid Kommunstyrelsens sammanträde den 3 maj 2021 (KS 
2021/0043) fattade Kommunstyrelsen beslut om kriterier och riktlinjer för tillgänglighetsbidraget. 
Syftet med bidraget är att stötta och uppmärksamma föreningar som vill genomföra aktiviteter eller 
andra satsningar för att uppmuntra och bidra en mer tillgänglighetsanpassad kommun som är till för 
alla oavsett funktionshinder. Alla föreningar och organisationer som är politiskt och religiöst 
obundna och har verksamhet i Österåkers kommun kan söka. 
 
Bidrag kan ges till såväl fysiska åtgärder som aktiviteter. Kommunen prioriterar nya projekt och 
åtgärder med långsiktig effekt är prioriterade. Satsningar som får stöd från tillgänglighetsbidraget ska 
knyta an till Agenda 2030 och ett eller flera av de globala målen för hållbar utveckling. 
 
Det maximala stödbeloppet är högst 60 000 kr för varje enskild satsning. Beslut kan dock fattas om 
högre bidragsbelopp för särskilt angelägna satsningar. 

 

Förvaltningens slutsatser 
Berörda förvaltningar har i samråd berett inkomna ansökningar. 

Under ansökningsperioden (9 juni - 15 september) inkom för tillgänglighetsbidraget en ansökan. 
Information om bidraget har funnits på kommunens hemsida, på sociala medier och genom andra 
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kanaler såsom Tillgänglighetsrådet. Sökt belopp uppgår till totalt 20 000 kr och ansökan i sin helhet 
föreslås beviljas då bedömningen är att ansökan  har en koppling till Agenda 2030 (3 - God hälsa 
och välbefinnande samt 10.2 - Främja social, ekonomisk och politisk inkludering ). Spridningen sker 
även utanför den egna föreningen. Effekten är att aktiviteten är lättillgänglig och bedöms därför 
inkludera gruppen personer med funktionsvariationer.  

Efter att åtgärden har utförts ska resultatet återrapporteras och redovisas på särskild blankett senast 
2022-11-01. 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. 

Bilagor 
1. Riktlinjer för tillgänglighetsbidrag 2021. 
2. Ansökan från SRF Vaxholm-Österåker. 
 
 
 
 
Staffan Erlandsson   Kristina Eineborg  
Kommundirektör   Näringsliv- och utvecklingsdirektör 
 
 
 
 
   Ann-Catrin Skogström 

Tillgänglighetssamordnare 
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