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Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 

”Bidragen ska fungera som en hävstång för gemensamma strategiska 

kraftsamlingar mellan Region Stockholm och andra aktörer i regionen. 

Region Stockholm ska genom bidragen vara en aktiv part för att verka för 

genomförandet av RUFS och andra för anslaget relevanta planer och 

program.”



Bidragsgivning sker med beaktande av kommunallag (1991:900) 2 

kap. Bidrag kan därmed ges till kommuner, kommunala bolag, 

organisationer, stiftelser och ideella föreningar och i övrigt om 

sökanden tydligt visar att projektet inte direkt stödjer enskild 

näringsidkare eller enskild person. 

Projekten ska

• vara av regional nytta  

• vara i linje med mål och budget samt antagna planer och program.  

https://www.sll.se/globalassets/4.-regional-utveckling/alla-bidrag/miljo--och-

skargardsbidrag/riktlinjer_regionalt_hallbarhets_och_skargardsanslag.pdf

Riktlinjer bidrag

https://www.sll.se/globalassets/4.-regional-utveckling/alla-bidrag/miljo--och-skargardsbidrag/riktlinjer_regionalt_hallbarhets_och_skargardsanslag.pdf


▪ Ha hållbar utveckling (socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv) som utgångspunkt.

▪ Vara åtgärdsinriktat och stimulera samverkan mellan olika aktörer.

▪ Vara kunskapshöjande eller metodutvecklande, t.ex. pilotprojekt.

▪ Stimulera innovationer och/eller teknikutveckling.

▪ Verksamhetsbidrag till föreningar och organisationer knutna till internationell samverkan samt till 

organisationer som företräder skärgården utifrån ett brett perspektiv, med dess olika intressen.

▪ Medfinansiering för projekt med finansiering från EU-fonder, EU-program eller annan offentlig 

finansiering.

▪ Infrastrukturprojekt som syftar till att öka skärgårdens tillgänglighet.

▪ Projekt på öar utan bro, tunnel eller statlig färja som skapar förutsättningar för boende, verksamhet 

och rekreation.

Kriterier



Ges INTE till projekt:

▪ Enbart lokal karaktär

▪ Reguljär verksamhet

▪ Insatser som genomförts innan ansökan för bidrag har inkommit till 

förvaltningen

Ej bidragsberättigat



▪ > 300 000 kr – beslut i nämnd 2 ggr/år

▪ < 300 000 kr – delegationsbeslut löpande

▪ Högst 50% av total projektkostnad

Ansökan

Beredning

▪ Enligt mål och budget samt antagna planer och program.  

▪ Intern och extern förankring



▪ Årligen sen 2017

▪ Slumpvalda redovisade projekt

▪ Kvalitativ uppföljning

– Regional nytta

– Planer och program

– Invånare

– Miljö

– Lokalsamhälle

– Näringsliv

– Turism 

Uppföljning
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