
Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Näringslivs- och utvecklingsenheten Till Kommunstyrelsen 
Christer Armstramid 

Datum 2018-10-24 
Dnr KS 2018/0312 

Tillgänglighetsbidrag 20! 8 för Österåkers kommun 

Sammanfattning 
I budget 2018 avsattes sammanlagt 650 tkr för tillgänglighetsbidrag och miljöbidrag för föreningar och 
organisationer. Vid Kommunstyrelsens sammanträde den 25 april 2018 (KS § 5:8) fattade Kommunstyrelsen 
beslut om kriterier och riktlinjer för tillgänglighetsbidraget. I riktlinjerna framgår att tillgänglighetsbidraget och 
miljöbidraget hade vardera 325 tkr att fördela, men med viss flexibilitet för omdisponering. Under 
ansökningsperioden (29 maj- 30 september) inkom nio stycken ansökningar. Ef ter ansökningstidensperioden 
inkom ytterligare två ansökningar. 

Sökt belopp uppgår till totalt 944 854 kr. Beviljande av bidrag föreslås för sju proje kt uppgående till 
sammanlagt 359 354 kr. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Bevilja Åkersberga Innebandyförenings ansökan om bidrag arvode till tränare samt utrustning till 
spelare, med 14 100 kronor för att föreningen på bästa sätt ska ha en möjlighet att även i framtiden 
kunna ge funktionshindrade möjlighet till att regelbundet kunna utföra en fysisk aktivitet i ett soc ialt 
sammanhang tillsammans med andra. 
Sökt belopp: 14 100 kronor 
Förslag att bevilja: 14 100 kronor 

2. Bevilja SRF Vaxholm-Österåkers ansökan om bidrag till att arrangera en studieresa för 1 5 personer i 
form av en dagsutflykt för synskadade personer med buss till Almåsa i Västerhaninge. Almåsa är 
speciellt tillgänglighetsanpassat för synskadade personer. Deltagarna kommer att få pröva på att på 
egen hand gå på stigar i området som är speciellt tillgänglighetsanpassade t.ex. finns utplacerade 
ledfyrar som avger "tickljud" då man kommer fram till trappor och d örrar. 
Sökt belopp: 10 254 kronor 
Förslag att bevilja: 10 254 kronor 

3. Bevilja Tjejjouren Bellis ansökan om bidrag för att fem personer ska kunna delta i en 
teckenspråkskurs, för inköp av en portabel ramp så att deras lokal blir tillg änglig, samt för att kunna ta 
in en föreläsare med kunskap kring personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer, en 
föreläsning som ska vara öppen för allmänheten Ansökan därutöver avslås då den in te faller inom 
kriterierna för tillgänglighetsbidraget. 
Sökt belopp: 67 500 kronor 
Förslag att bevilja: 33 000 kronor 
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4. Bevilja Österåkers Konstförenings ansökan om bidrag till att förstärka belysning av Länsmansgården 
så att synskadade kan orientera sig på gården. Ansökan därutöver avslås då den inte faller inom 
kriterierna för tillgänglighetsbidraget. 
Sökt belopp: 120 000 kronor 
Förslag att bevilja: 87 000 kronor 

5. Bevilja Österåkers Konstförenings ansökan om bidrag om 80 000 kronor till att anläg ga handikapp-
anpassade gångar i trädgården (Länsmansgården) så man lätt kan ta sig fram med rullator och rullstol. 
Beloppet ska överföras från beviljad a nsökan från tillgänglighetsbidraget 2017 för att 
handikappanpassa toaletten eftersom medel kvarstår från 2017. 
Sökt belopp: 80 000 kronor 
Förslag att bevilja: 80 000 kronor 

6. Bevilja Skånsta Ryttare Åkersberga Ridcenter ansökan om bidrag om 50 000 kronor till inköp av en 
häst att nyttja inom den delen av verksamheten som riktar sig till personer med funktionsnedsättning. 
Efter avstämning med Svenska Ridsportförbundet har framkommit att 50 000 kronor är tillräckligt för 
inköp av häst för det specifika ändamålet. Ansökan därutöver avslås med hänvisning till att inköp av 
häst till detta syfte uppgår upp till 50 000 kronor. 
Sökt belopp: 100 000 kronor 
Förslag att bevilja: 50 000 kronor 

7. Bevilja Ingmarsö Byalag ansökan om tilläggsbidrag om 85 000 kronor på grund av fördyrade men 
oförutsedda kostnader i samband med tillgänglighetsanpassning av toaletter oc h dusch vid Ingmarsö 
Gästhamn vid södra hamnen på Ingmarsö. 
Sökt belopp: 85 000 kronor 
Förslag att bevilja: 85 000 kronor 

8. Avslå Österskärs Villaägarförenings ansökan om bidrag till uppsättning av belysning längs 
strandpromenaden i Österskär för att göra den ännu mer tillgänglig för tex äldre, synskadade samt 
människor som är rädda for att ga ut ensamma nar det är mörkt. Ansökan avsias med hänvisning till 
att den inte faller inom kriterierna för tillgänglighetsbidraget och att parallellbelysning finns. 
Sökt belopp: 400 000 kronor 
Förslag att beviljas: 0 kronor 

9. Avslå Åkersberga FCs ansökan om bidrag för inköp av en flyttbar byggbod at t ställas upp vi 
Röllingbys fotbollsplan. Ansökan avslås med hänvisning till att den inte faller inom kriterierna för 
tillgänglighetsbidraget. 
Sökt belopp: okänd 
Förslag till beviljas: 0 kronor 

10. Avslå Föreningen för ett hälsosammare och aktivare Österåkers ansökan om bidrag till hallhyra. 
Ansökan avslås med hänvisning till att den inte faller inom kriterierna för tillgänglighetsbidraget. 
Sökt belopp: 8 000 kronor 
Förslag att beviljas: 0 kronor 
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11. Avslå Nya Roslagsmarschen/Hemviken Kajaks ansökan om bidrag om 60 000 k ronor. 
Ansökan avslås med hänvisning till att den inte faller inom kriterierna för tillgänglighetsbid raget. 
Sökt belopp: 60 000 kronor 
Förslag att bevilja: 0 kronor 

Bakgrund 
I budget 2018 avsattes sammanlagt 650 tkr till tillgänglighetsbidrag och miljöbidrag för föreningar och 
organisationer. Vid Kommunstyrelsens sammanträde den 25 april 2018 (KS § 5:8) fattade Kommunstyrelsen 
beslut om kriterier och riktlinjer för tillgänglighetsbidraget. Syftet med bidraget var att stötta och 
uppmärksamma föreningar som vill genomföra aktiviteter eller andra satsningar för att uppmuntra och bidra 
en mer tillgänglighetsanpassad kommun som är till för alla oavsett funktionshind er. Alla föreningar och 
organisationer som är politiskt och religiöst obundna och har verksamhet i Österåkers kommun kunde söka. 
Bidrag kan ges till såväl fysiska åtgärder som aktiviteter. Kommunen prioriterar nya projek t, men det kan 
också ges till pågående åtgärder som påbörjats under 2017-2018 och som behöver delfinansiering. Åtgärder 
med långsiktig effekt är prioriterade. 

Beslutet kan innebära att medfinansiering ska ske från föreningen eller organisationen. Bidrag ges inte til l 
åtgärder som ska utföras enligt gällande lagstiftning. Bidrag ges inte heller till åtgärder som ryms inom 
befintlig finansiering. 

Förvaltningens slutsatser 
Berörda förvaltningar har i samråd berett samtliga inkomna ansökningar. 

Under ansökningsperioden (29 maj - 30 september) inkom elva stycken ansökningar. Sökt belopp uppgår till 
totalt 944 854 kr och beviljande av bidrag föreslås till de sju ansökningar som uppfyller samtliga skall-krav och 
har tydligas t koppling till tillgänglighet. 

Efter att åtgärden har utförts ska resultatet återraporteras och redovisas på särskild blankett s enast 2019-11-
01. Bidraget kan helt eller delvis behö va återbetalas till kommunen om det inte använts i sin helhet enligt 
ansökan om beslut. Återbetalning kan även krävas om åtgärden inte utförs inom rimlig tid, dock senast 2019-
10-30. 

Bilagor 
1. Riktlinjer för bidrag till föreningar och organisationer avseende tillgänglighetsanpassande åtgärder. 
2. Ansökan från Åkersberga Innebandyförening 
3. Ansökan från SRF Vaxholm-Österåker 
4. Ansökan från Tjejjouren Bellis 
5. Ansökan från Österåkers Konstförening 
6. Ansökan från Österåkers Konstförening 
7. Ansökan från Skånsta Ryttare Åkersberga Ridcenter 

8. Ansökan Ingmarsö Byalag 
9. Ansökan från ÖVF Österskärs Villaägareförening 
10. Ansökan från Åkersberga FC 
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O Österåker 
Tjänsteutlåtande 

11. Ansökan från Föreningen för ett hälsosammare och aktivare Österåker 
12. Ansökan från Nya Ros lagsmarschen 

-
Staffan Erlandsson 

Stf Kommundirektör 

idÖÅ \ih 'BpiÅW j 
Kristina Eineborg / 

Näringslivs-och utvecklingsdirektör 
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Österåkers kommun arbetar för ökad tillgänglighet för alla invånare. 
Tillgänglighetsbidraget gör det enklare för föreningar och organisationer som vill 
bidra med tillgänglighetsanpassade åtgärder som bidrar till mer jämlika 
förutsättningar och rättigheter kring tillgänglighet. Det kan handla om fysiska 
ombyggnationer men även aktiviteter för personer med fysiska, psykiska eller sociala 
funktionshinder. 

Syftet med bidraget 
Att stötta och uppmärksamma föreningar som vill genomföra aktiviteter eller andra 
satsningar för att uppmuntra och bidra en mer tillgänglighetsanpassad kommun som 
är till för alla oavsett funktionshinder. 

Villkor för ansökan 

* Föreningen eller organisationen bedriver verksamhet i Österåker. 
® Aktiviteten eller satsningen genomförs i Österåker och gynnar den 

verksamhet som bedrivs i här. 
® Föreningen är politiskt och religiöst oberoende. 

• Satsningen ryms inte inom befintlig finansiering. 

® Bidraget är inte avsett att gå till bolag eller enskilda personer. 

Kriterier för bidraget 
Bidrag kan ges till såväl fysiska åtgärder som aktiviteter. Det kan till exempel handla 
om att tillgänglighetsanpassa en WC, en brygga eller bygga en ramp, men även för 
ridning för barn och ungdomar med funktionshinder, funkismello, bokcirkel eller 
fotokurs för synskadade För att Massas som aktivitet ska de n pågå i minst en timme 
och omfatta minst tre personer från målgruppen som är personer med någon form 
av fysisk, psykiskt eller social funktionshinder. 

Kommunen prioriterar nya projekt, men det kan också ges till pågående åtgärder som 
påbörjats under 2017-2018 och som behöver delfinansiering. Åtgärder med långsiktig 
effekt är prioriterade. 



Bedömningsgrunder 

• Koppling till temat: Aktiviteten eller satsningen främjar tillgängligheten för 
personer med fysisk, psykisk och social funktionshinder. 

• Effekt: Aktivitetens eller satsningens effekt i förhållande till sökt belopp, där 
bäst effekt för bidragspengarna alltid eftersträvas. 

• Spridning: Hur väl aktivitetens eller satsningens nytta sprids inom och/eller 
utanför den egna föreningen. 

® Genomförbarhet: Hur väl ansökan har en konkret och trovärdig plan som 
beskriver aktiviteter, tidplan, ansvar och budget. 

Ansökan 
Ansökan ska ha inkommit senast 30 september 2018. Ansökningsformulär på 
kommunens hemsida ska användas. Beslut om bidrag lämnas senast i början av 
december. Beslut fattas av Kommunstyrelsen. 

Återrappoftering och utbetalning 
Satsningen ska återrapporteras och redovisas. Datum och form för redovisning anges 
i bes lut om bidrag och anpassas efter satsningens tidsplan och karaktär. 

Bidraget betalas normalt ut mot redovisning av nedlagda kostnader. Om särskilda 
skäl föreligger kan bidraget betalas ut helt eller delvis efter beslut. Bidraget kan dock 
helt eller delvis behöva återbetalas till kommunen om det inte använts i sin helhet 
enligt ansökan och beslut. Återbetalning kan även krävas om åtgärden inte utförts 
inom rimlig tid. 

Bidragsbelopp 
Normalt lämnas bidrag upp till 150 000 kronor 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. Bidrag ges 
inte till åtgärder som ska utföras enligt gällande lagstiftning. Bidrag ges inte heller till 
åtgärder som ryms inom befintlig finansiering. 


