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Samhällsbyggnadsförvaltningen   Till Kommunstyrelsen 
Jenny Karlsson 
Datum  2022-05-03 
Dnr  KS 2022/0125 

Riktlinjer för miljöbidrag och tillgänglighetsbidrag 2022 

Sammanfattning 
I budget 2022 har avsatts sammanlagt 250 000 kronor för tillgänglighetsbidrag och miljöbidrag för 
föreningar och organisationer. Temat för bidragen föreslås fortsatt vara Agenda 2030. 

Syftet med tillgänglighetsbidraget är att stötta och uppmärksamma föreningar och organisationer som 
vill genomföra aktiviteter, åtgärder eller andra satsningar som bidrar till en mer tillgänglighetsanpassad 
kommun som är till för alla oavsett funktionshinder. 

Syftet med miljöbidraget är att stötta och uppmärksamma föreningar och organisationer som vill 
genomföra aktiviteter, åtgärder eller andra satsningar som bidrar till en god miljö och hållbar 
utveckling.   

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 

1. Godkänna riktlinjerna för tillgänglighetsbidrag 2022 i enlighet med bilaga 1. Riktlinjer för 
tillgänglighetsbidraget 2022. 
 

2. Godkänna riktlinjerna för miljöbidrag 2022 i enlighet med bilaga 2. Riktlinjer för miljöbidrag 2022. 
 

3. Dela anslaget lika mellan miljöbidraget och tillgänglighetsbidraget (125 000 kr för respektive 
bidrag), men med flexibilitet att omfördelning kan ske mellan bidragsposterna. 

Bakgrund 
I budget 2022 avsattes 250 000 kr för tillgänglighets- och miljöbidrag.  
Riktlinjerna för bidragen har därför inte reviderats för 2022 eftersom inriktningen från 2021 kvarstår. 
Riktlinjerna för de två bidragen är till stora delar likalydande. 
Det maximala stödbeloppet är högst 60 000 kr för varje enskild satsning. Beslut kan dock fattas om 
högre bidragsbelopp för särskilt angelägna satsningar. 
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Förvaltningens slutsatser 
Förvaltningen gör bedömningen att bidragen 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 åtgärder såsom tillgänglighetsanpassning av lokaler.  

Bilagor 

1. Riktlinjer för tillgänglighetsbidraget 2022 
2. Riktlinjer för miljöbidrag 2022 

 

 

 

Kent Gullberg   Krister Sernbo 
Samhällsbyggnadschef   Strategisk planeringschef  
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