
Riktlinjer för miljöbidrag 2019

Bakgrund
Österåkers kommun arbetar på olika sätt för att skapa förutsättningar för hållbar 
utveckling. Mycket görs i den kommunala verksamheten för att uppnå en hållbar 
samhällsplanering och bättre miljö. Ett annat sätt för kommunen att bidra till hållbar 
utveckling är att genom bidrag stötta och uppmuntra de föreningar och 
organisationer i kommunen som, oavsett inriktning på sin verksamhet, har 
engagemang och vilja att bidra till en god miljö och hållbar utveckling. 

Syftet med miljöbidraget
Att stötta och uppmärksamma ideella föreningar eller andra icke vinstdrivande 
organisationer som vill genomföra aktiviteter, åtgärder eller andra satsningar för att 
bidra till en god miljö och hållbar utveckling. 

Miljöbidraget 2019 – för vad kan bidrag sökas?

För att Österåkers miljömål 2016-2019 ska kunna uppfyllas behöver alla hjälpas åt. 
Genom miljöbidraget 2019 vill kommunen i första hand stötta projekt som minskar 
klimatpåverkan och bidrar till uppfyllande av följande mål:

Utsläppen av koldioxid, kg per invånare, minskar med 50% till år 2030 
jämfört med 2009. 

Ur Österåkers miljömål 2016-2019

Klimatförändringarna oroar många, och engagemanget för klimatfrågan runt om i 
kommunen är stort. Genom att prioritera miljöbidraget 2019 till klimatåtgärder vill vi 
öka möjligheten för fler att vara delaktiga i arbetet med att nå målen. 

Vid bedömningen av ansökningar kommer projekt som minskar klimatpåverkan att 
prioriteras, men även miljöprojekt som på annat sätt bidrar till bättre miljö och 
hållbar utveckling kan beviljas. Ansökningarnas relevans för något av de övriga lokala 
miljömålen kommer då att vara vägledande vid utvärderingen. Det kan exempelvis 
vara projekt som rör minskade kemikalierisker, biologisk mångfald, avfallsfrågor eller 
vattenkvalitet i våra sjöar och vattendrag.

Bidrag kan exempelvis sökas för att anordna interna eller publika aktiviteter, 
evenemang eller utbildningar, vidta fysiska åtgärder eller genomföra kampanjer.





Villkor för ansökan

 Föreningen/organisationer verkar enligt demokratiska principer.
 Föreningen/organisationen är icke vinstdrivande.
 Föreningen/organisationens huvudsakliga uppgift får inte vara att tillvarata 

medlemmarnas privatekonomiska intressen.
 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.
 Föreningen får inte ha några oreglerade ekonomiska skulder till Österåkers 

kommun.
 Förening ansvarar för att ha erforderliga tillstånd för sin verksamhet och följa 

gällande lagstiftning.

Bedömningsgrunder

 Koppling till temat: I första hand: Projektet minskar klimatpåverkan i Österåkers 
kommun. I andra hand: projektet bidrar till att nå Österåkers miljömål 2016-
2019.

 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 29 september 2019 genom särskilt 
ansökningsformulär 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 i sin helhet direkt efter beslut. 
Bidraget kan helt eller delvis behöva återbetalas till kommunen om det inte använts 
enligt ansökan och beslut. Återbetalning kan även krävas om projektet inte utförts 
inom rimlig tid. 

Bidragsbelopp
Riktlinjen för miljöbidrag 2019 är att högst 60 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. 
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