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Österåkers kommun 

Strategiska planeringsavdelningen 

    Till Kommunstyrelsen 

Datum 2020-03-22   

Dnr KS 2021/0109 

 

Riktlinjer för miljöbidrag 2021 
 

 

Sammanfattning 
I budgeten för 2021 har avsatts 250 000 kr för miljö- och tillgänglighetsbidrag till föreningar och 
organisationer. Temat för bidraget 2021 föreslås fortsatt vara Agenda 2030.  
 
Syftet med miljöbidraget är att ge ideella föreningar eller andra icke vinstdrivande organisationer 
ekonomiskt stöd för att kunna genomföra projekt eller aktiviteter som bidrar till en god miljö och 
hållbar utveckling.  
 

Beslutsförslag 
 
Kommunstyrelses planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 
 
1. Godkänna riktlinjerna för miljöbidrag 2021 i enlighet med bilaga 1. 
 
2. Dela anslaget lika mellan miljö- och tillgänglighetsbidraget (125 000 kr för respektive bidrag), men 
med flexibilitet att omfördelning kan ske mellan bidragsposterna. 
 
3. Fastslå att temat för 2021 års bidrag är fortsatt Agenda 2030 vilket innebär att ansökningarna ska 
ha koppling till ett eller flera av de 17 globala målen för hållbar utveckling. 
 
 

Bakgrund 

I budget 2021 avsattes 250 000 kr för tillgänglighets- och miljöbidrag. Vidare betonades i budgeten 
att föreningslivet uppmuntras med att arbeta med hållbarhet och att miljö- och 
tillgänglighetsbidraget ska ges till föreningar och organisationer som gör insatser i linje med Agenda 
2030. 
Riktlinjerna för miljöbidraget har uppdaterats för att förtydliga vilka typer av insatser som kan få 
miljöbidrag, men inriktningen från 2020 kvarstår. Riktlinjerna för de två bidragen är till stora delar 
likalydande.  
 

Förvaltningens slutsatser 

Förvaltningen gör bedömningen att miljöbidraget har gjort nytta i det lokala föreningslivet. Över tid 

har det varit en god blandning av ansökningar från olika typer av föreningar där vissa ansökningar 

fokuserat på aktiviteter medan andra riktat in sig på tillgänglighetsanpassning av lokaler. 
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Under 2018 delades det ut 318 400 kr i miljöbidrag fördelat på fem olika ansökningar till olika fyra 
föreningar /organisationer. Under 2019 fick tre ansökningar dela på totalt 166 600 kronor. Under 
2020 beviljades två ansökningar på sammanlagt 91 000 kronor. 

Bilagor 
Riktlinjer för miljöbidraget 2021. 
 
 
 
Kent Gullberg  Krister Sernbo  
Chef samhällsbyggnadsförvaltningen Chef strategiska planeringsavdelningen 
 
 
 
   Jenny Karlsson 
   Hållbarhetsstrateg 
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