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Riktlinjer för miljöbidrag och tillgänglighetsbidrag 2020 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Godkänna riktlinjerna för miljöbidrag 2020 i enlighet med bilaga l.

2. Godkänna riktlinjerna för tillgänglighetsbidrag 2020 i enlighet med bilaga 2.

3. Anslaget avses delas lika mellan tillgänglighets- och miljöbidraget (125 000 kr
för respektive bidrag), men med flexibilitet att omfördelning kan ske mellan

bidrags posterna.

4. Temat för 2020 års bidrag är Agenda 2030 vilket innebära att ansökningarna

ska ha koppling till ett eller flera av de 17 globala målen för hållbar utveckling.

Sammanfattning 

I budgeten för 2020 avsattes 250 000 tkr för tillgänglighets- och miljöbidrag till 

föreningar och organisationer. Riktlinjerna har reviderats och anpassats utifrån 

nuvarande avsatta medel samt med erfarenhet av tidigare beviljade 

bidragsansökningar. Syftet med miljöbidraget är att stötta föreningar och icke 

vinstdrivande organisationer som vill genomföra aktiviteter eller andra 

satsningar för att bidra till och uppmuntra till en god miljö och en mer hållbar 

kommun. Syftet med tillgänglighetsbidrag är att stötta föreningar och 
organisationer som vill genomföra aktiviteter eller andra satsningar för att 

uppmuntra och bidra till en mer tillgänglighetsanpassad kommun som är till för 

alla oavsett funktionshinder. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens fönraltnings tj�nsteutrntanrle daternt 2020-02-18. 

Förslag till beslut 

Michaela Fletcher (NI) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förvaltnings 
beslutsförslag innebärande 
1. Godkänna riktlinjerna för miljöbidrag 2020 i enlighet med bilaga 1.
2. Godkänna riktlinjerna för tillgänglighetsbidrag 2020 i enlighet med bilaga 2.
3. Anslaget avses delas lika mellan tillgänglighets- och miljöbidraget (125 000 kr
för respektive bidrag), men med flexibilitet att omfördelning kan ske mellan
bidrags posterna.
Forts. 
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Forts. AU § 3:12 

4. Temat för 2020 års bidrag är Agenda 2030 vilket innebära att ansökningarna
ska ha koppling till ett eller flera av de 17 globala målen för hållbar utveckling.

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (NI) 
yrkande och finner att så är fallet. 

Expedieras 

Strategiska planeringsavdelningen 
Näringslivs- och utvecklingsenheten 
Akt 
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