
 

 

Riktlinjer för miljöbidrag 2018 med fokus på hållbart resande 

 

Bakgrund 
Österåkers kommun arbetar på olika sätt för att skapa förutsättningar för hållbart 

resande. Gång, cykel och kollektivtrafik ska prioriteras i kommunens planering och 

bidra till en enklare vardag för kommunens invånare.  

Som komplement till kommunens arbete inom samhällsplanering, infrastruktur och 

underhåll vet vi att hållbart resande kan främjas genom olika typer av ”mjuka 

åtgärder” som bidrar till att förändra våra attityder och beteenden. Det kan handla 

om kampanjer, tjänster och aktiviteter som gör det roligare, enklare och mer 

meningsfullt att exempelvis gå, cykla, samåka eller resa kollektivt.  

I Österåkers kommun finns många föreningar och organisationer som, oavsett 

inriktning på sin verksamhet, har engagemang och vilja att bidra till en god miljö och 

hållbar utveckling. Genom miljöbidraget 2018 vill kommunen uppmärksamma och 

stödja dessa att genomföra idéer som uppmuntrar till hållbart resande.  

 

Syftet med bidraget 

Att stötta och uppmärksamma ideella föreningar eller andra icke vinstdrivande 

organisationer som vill genomföra aktiviteter, åtgärder eller andra satsningar för att 

uppmuntra och bidra till hållbart resande i Österåkers kommun.   

För vad kan bidrag sökas?  

Bidrag kan exempelvis sökas för att anordna interna eller publika aktiviteter, 

evenemang eller utbildningar, genomföra projekt, vidta fysiska åtgärder, sätta upp 

kampanjer eller förverkliga hållbara transport/reselösningar för föreningens 

medlemmar. 

Villkor för ansökan 

 Föreningen/organisationen är icke vinstdrivande. 

 Föreningen/organisationen bedriver verksamhet i Österåker. 

 Aktiviteten/åtgärden/satsningen genomförs i Österåker. 

 Föreningen/organisationen är politiskt och religiöst oberoende. 

 Aktiviteten/åtgärden/satsningen ryms inte inom befintlig finansiering. 



 

 

Bedömningsgrunder 

 Koppling till temat: Aktiviteten/åtgärden/satsningen främjar hållbart resande i 

Österåkers kommun genom att göra det roligare, enklare och mer 

meningsfullt att exempelvis gå, cykla, samåka och resa kollektivt.  

 Effekt: Aktivitetens/åtgärdens/satsningens effekt i förhållande till sökt 

belopp, där bäst effekt för bidragspengarna alltid eftersträvas. 

 Spridning: Hur väl aktivitetens/åtgärdens/satsningens nytta sprids inom 

och/eller utanför den egna föreningen. 

 Genomförbarhet: Hur väl ansökan har en konkret och trovärdig plan som 

beskriver de olika momenten i genomförandet, tidsplan, ansvar och budget.  

Ansökan och beslut 

Ansökan ska ha inkommit senast 30 september 2018 genom särskilt 

ansökningsformulär 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 

Efter genomförande ska återrapportering ske genom en redovisning. Datum och 

form för redovisning anges i beslut om bidrag och anpassas efter 

aktivitetens/åtgärdens/satsningens tidsplan och karaktär.  

Om ansökan beviljas betalas bidraget normalt ut mot redovisning av nedlagda 

kostnader. Om särskilda skäl föreligger kan bidraget betalas ut i sin helhet direkt efter 

beslut, det vill säga innan redovisning av nedlagda kostnader. Bidraget kan dock helt 

eller delvis behöva återbetalas till kommunen om det inte använts enligt ansökan och 

beslut. Återbetalning kan även krävas om aktiviteten/åtgärden/satsningen inte 

utförts inom rimlig tid.  

Bidragsbelopp 

Riktlinjen för miljöbidrag 2018 är att högst 70 tkr beviljas för varje enskild satsning. 

Beslut kan dock fattas om högre bidragsbelopp för särskilt angelägna satsningar. 

Beslutet kan innebära att medfinansiering ska ske från föreningen eller 

organisationen.  

 

  

 

 


