
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Larsson2017 
  

 

 
TRN 2017-0038 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riktlinjer 
 

 

för det regionala hållbarhets- och skärgårdsanslaget 

 

 
Antagen av Tillväxt- och regionplanenämnden vid sitt möte den 26 oktober 2017 

 



TRN2017-0038 
RIKTLINJER   

 REGIONALT HÅLLBARHETS- 

OCH SKÄRGÅRDSANSLAG 2 (8) 

 
 
 

 
TRN 2017-0038 

 

Innehållsförteckning 

Utgångspunkter för de regionala hållbarhets- och skärgårdsbidragen .........3 

Generella kriterier för bidrag .........................................................................3 

Kriterier för regionalt hållbarhetsbidrag ....................................................... 4 

Kriterier för regionalt skärgårdsbidrag .......................................................... 5 

Ekonomiska kriterier för bidrag ..................................................................... 5 

Stödberättigade kostnader för projekt ......................................................................... 5 

Egen finansiering ........................................................................................................... 6 

Budget och ekonomisk redovisning i ansökan ............................................................. 6 

Utbetalning av bidrag .................................................................................................... 6 

Ansökan .......................................................................................................... 7 

Kommunikation, spridning och redovisning ................................................. 7 

Kommunikation ............................................................................................................. 7 

Spridning ........................................................................................................................ 7 

Redovisning ................................................................................................................... 8 

Utlysning och beslut ...................................................................................... 8 

Förvaltningens anvisningar ........................................................................... 8 

 

  



TRN2017-0038 
RIKTLINJER   

 REGIONALT HÅLLBARHETS- 

OCH SKÄRGÅRDSANSLAG 3 (8) 

 
 
 

 
TRN 2017-0038 

 

Utgångspunkter för det regionala hållbar-

hets- och skärgårdsanslaget 
 Genom Stockholms läns landstings regionala hållbarhets- och skärgårds-

sanslag kan landstinget lämna bidrag till projekt och andra aktiviteter som 

är av allmänt intresse och som bidrar till en hållbar utveckling i regionen 

samt värnar och utvecklar regionens skärgård. 

 

Utgångspunkten för bidragsgivningen inom det regionala hållbarhets- och 

skärgårdsanslaget är landstingets Mål och budget samt landstingets roll 

och ambitioner med den regionala utvecklingsplaneringen för Stockholms-

regionen i överensstämmelse med den gällande regionala utvecklingspla-

nen för Stockholmsregionen, RUFS. 

 

Även landstingets mål och ambitioner i det nu gällande Miljöprogram 

2017–2021 samt roll och ambitioner i landstingets arbete med en Lands-

bygds- och skärgårdsstrategi och en Regional klimatfärdplan är utgångs-

punkter för bidragsgivningen inom detta anslag. 

 

Bidragen ska fungera som en hävstång för gemensamma strategiska kraft-

samlingar mellan landstinget och andra aktörer i regionen. Landstinget ska 

genom bidragen vara en aktiv part för att verka för genomförandet av RUFS 

och andra för anslaget relevanta planer och program. 

Generella kriterier för bidrag 
Bidragsgivning inom landstingets regionala hållbarhets- och skärgårdsan-

slag sker med beaktande av kommunallag (1991:900) 2 kap. om kommu-

nerna och landstingens befogenheter. Bidrag kan därmed ges till kommu-

ner, kommunala bolag, organisationer, stiftelser och ideella föreningar och i 

övrigt om sökanden tydligt visar att projektet inte syftar till att direkt stödja 

enskild näringsidkare eller enskild person. Bidrag kan även ges till projekt 

eller verksamhet som är av allmänt intresse för landstingets område (Stock-

holms län) och kan därför inte ges till projekt: 

 av enbart lokal karaktär, 

 som avser reguljär verksamhet som handhas av staten, landstinget, en 

kommun eller någon annan, 

 som avser insatser som genomförts innan ansökan för bidrag har in-

kommit till förvaltningen. 
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Bidragsgivning inom landstingets regionala hållbarhets- och skärgårdsan-

slag sker med beaktandet av landstingets utgångspunkter för bidragsgiv-

ning. Bidrag kan beviljas till projekt och verksamhet som: 

 har en tydlig regional nytta genom koppling 

o till vision, mål och ambitioner i den gällande regionala utveckl-

ingsplanen RUFS eller 

o till andra för projektet eller verksamheten relevanta regionala 

planer, program eller liknande. 

 främjar samverkan och förstärker befintliga eller nya samverkansformer 

mellan aktörer som är relevanta för utvecklingen av projektet eller verk-

samheten. 

 bidrar till en hållbar utveckling på ett ekonomiskt, miljömässigt och so-

cialt sätt, i linje med RUFS, regionala prioriteringar samt landstingets 

budget. 

Kriterier för regionalt hållbarhetsbidrag 
Bidrag kan beviljas till projekt och verksamhet inom 

Stockholmsregionen som avser driva en utvecklingspro-

cess som ligger i linjen med vision, mål och ambitioner i 

RUFS samt regionala prioriteringar. Projektet eller verk-

samheten ska: 

1. ha hållbar utveckling (socialt, ekonomiskt och ekolo-

giskt perspektiv) som huvudsaklig utgångspunkt för 

sin ansökan. 

Och ska minst uppfylla något av följande kriterier: 

1. Vara åtgärdsinriktat och stimulera samverkan mellan 

olika aktörer. 

2. Vara kunskapshöjande eller metodutvecklande, t.ex. 

pilotprojekt. 

3. Stimulera innovationer och/eller teknikutveckling. 

4. Medfinansiering för projekt med finansiering från EU-fonder, EU-pro-

gram eller annan offentlig finansiering. 

Det är meriterande om bidrag söks till projekt som är i linje med 

landstingets roll och ambitioner i de regionala strukturfonderna 

(Socialfonden respektive regionala utvecklingsfonden). 
 

Till exempel projekt eller 

verksamhet som: 
 Tar fram gemensamma åtgärdspro-

gram för minskad miljöpåverkan. 

 Främjar lokal livsmedelshantering 
och näringslivsutveckling. 

 Ökar kunskap om och tillgänglighet 
till naturupplevelser. 

 Verkar för hälsoförbättrande åtgär-
der för regionens invånare. 

 Verkar för inkludering av utrikes-
födda i samhället. 

 Verkar för ökad jämställdhet inom 
vissa områden 
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Kriterier för regionalt skärgårdsbidrag 
Bidrag ur landstingets regionala skärgårdsanslag kan bevil-

jas till verksamhet och projekt som avser att värna eller ut-

veckla kusten och skärgården i Stockholmsregionen och är 

förenliga med att utveckla och värna, natur- och kultur-

miljö i linjen med vision, mål och ambitioner i RUFS samt 

den gällande strategin för landsbygds- och skärgårdsut-

veckling. Verksamhet eller projekt ska uppfylla något av 

följande kriterier: 

1. Verksamhetsbidrag till föreningar och organisationer 

knutna till internationell samverkan samt till organisat-

ioner som företräder skärgården utifrån ett brett per-

spektiv, med dess olika intressen. 

2. Bidrag till infrastrukturprojekt som syftar till att öka 

skärgårdens tillgänglighet. 

3. Bidrag till projekt på öar utan bro, tunnel eller statlig 

färja som skapar förutsättningar för boende, verksamhet och rekreation. 

4. Bidrag till medfinansiering för skärgårdsprojekt med finansiering från 

EU-fonder, EU-program eller annan offentlig finansiering. 

Det är meriterande om bidrag söks till projekt som är i linje med 

landstingets roll och ambitioner i samverkansforum för 

skärgårdsutveckling som det Nordiska skärgårdssamarbetet, Regionala 

skärgårdsrådet, Exekutivkommittén för skärgården, projekt inom ramen 

för Ö för Ö eller Skärgårdsstiftelsens uppdrag. 

Ekonomiska kriterier för bidrag 

Stödberättigade kostnader för projekt 
Inom ramen för landstingets bidragsgivning är projektkostnader bidragsbe-

rättigade om de: 

 är skäliga och har uppkommit för att genomföra projektet, 

 har uppkommit under den projektperiod fastställd i beslutet om bidrag, 

 uppfyller de villkor som anges i beslutet om bidrag, 

 kan styrkas av sökande genom fakturakopior, bokföringsunderlag eller 

andra handlingar som har bokförts i enlighet med god redovisningssed,  

 är förenliga med EU-rättsliga och nationella bestämmelser. 

 

 

 

 

Till exempel projekt eller 

verksamhet som: 
 Renovering eller uppförande av 

bryggor på öar för att möjliggöra re-
guljär trafik. 

 Utvecklar replipunkter, angivna i 
RUFS eller av kommunerna angivna 
platser med motsvarande funktion. 

 Skapar digitala lösningar för sam-
hällsservice i skärgården 

 Verkar för ökad besöksnäring i skär-
gården. 

 Främjar kulturmiljön i skärgården. 

 Medfinansierar projekt inom till ex-
empel Central Balticprogrammet. 
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Egen finansiering 
Bidrag till projekt inom landstingets regionala hållbarhets- och skärgårds-

bidrag kan beviljas till maximalt 50 % av projektets totala kostnader. Den 

som söker bidrag ska själv eller genom samverkansparter finansiera pro-

jektet med minst 50 % av projektets kostnader genom  

1. kontanta medel som förs upp som intäkter i projektets budget, 

2. finansiering av projektkostnader t.ex. arbetsplats-, rese-, mötes- och 

konferenskostnader. 

3. nedlagd tid i projekt i form av lönekostnader för arbetade timmar inom 

projektet. Arbetade timmar av ideella insatser får tillgodoräknas med 

ett schablonbelopp på 330 kr./timme. Nedlagd tid i projekt får tillgodo-

räknas till högst 50% av den totala medfinansieringen. 

 

För att sökande ska kunna tillgodoräkna kostnader (enligt punkt 2 och 3) 

som medfinansiering ska dessa ha uppkommit under projekttiden hos sö-

kande eller samverkanspart och kunna styrkas i den ekonomiska redovis-

ningen av projektet. Dessa kostnader ska enbart ha till syfte att uppnå pro-

jektets mål och vara nödvändiga för genomförandet av aktiviteterna i pro-

jektet. 

Budget och ekonomisk redovisning i ansökan 
Projektbudgeten som ligger till grund för ansökan till bidrag ska, där det är 

relevant för projektets kostnader, innehålla följande kostnadsslag: 

 personalkostnader (lönekostnader samt ideellt arbete enligt schablon-

belopp) 

 konsulttjänster, 

 möten, resor, och logi, 

 material och utrustning, 

 kommunikation och marknadsföring, 

 kontors- och administrativa utgifter. 

Utbetalning av bidrag 
Rekvirering av bidrag sker enlig förvaltningens anvisningar. I de fall förvalt-

ningen bedömer det skäligt kan bidrag eller delar av detta utbetalas som 

förskott vid projektstart. Kvarstående medel efter avslutat projekt kan re-

kvireras först efter att projektets slutredovisning har godkänts av förvalt-

ningen.  

 

Återbetalningsskyldighet kan uppstå om projekt inte har genomförts som 

planerat eller redovisas enligt förvaltningens anvisningar samt om kostna-

der inte kan styrkas. Om sökanden inte har slutredovisat beviljat projekt 

enligt tidplan, kan detta ligga till grund för avslag på framtida bidragsan-

sökningar. 
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Ansökan 
För att en ansökan om bidrag ska hanteras av förvaltningen ska ansökan, i 

överensstämmelse med kriterier för det regionala hållbarhets- och skär-

gårdsanslaget, innefatta: 

 Projektnamn. 

 Sammanfattning. 

 Bakgrund, syfte och mål. 

 Genomförandeplan/verksamhetsplan - tidplan med aktiviteter och in-

satser. 

 Förväntade effekter och resultat. 

 Projektets koppling till vision, mål och prioriteringar i RUFS. 

 Projektets bidrag till en hållbar utveckling. 

 Insatser för erfarenhets- och kunskapsutbyte/-spridning samt lärande. 

 Implementering av resultat i ordinarie strukturer. 

 Förankrad prioriteringsgrad av berörd kommun samt WÅAB (vid 

bryggprojekt). 

 Projektbudget med redovisning av kostnader och intäkter/finansiering. 

 Namnteckning av behörig firmatecknare. 

Kommunikation, spridning och redovisning 

Kommunikation 
I det fall ett projekt eller verksamhet får bifall i sin ansökan om bidrag ska 

det i kommunikationen av projektet eller verksamhet alltid tydligt framgå 

att det genomförs med stöd av landstingets regionala hållbarhets- och skär-

gårdsbidrag.  

 

Landstingets medfinansiering av projektet eller verksamhet ska därför tyd-

ligt framgå i officiella sammanhang, t.ex. genom hänvisning i text och för-

ord i rapporter eller användning av landstingets logotyp på broschyrer och i 

digitala kanaler. 

Spridning 
Som en del av spridning av projektets resultat kan förvaltningen under pro-

jektets gång begära att projektet presenteras inför Tillväxt- och region-

planenämnden eller i annat relevant sammanhang. 

 

Projektets resultat, slutsatser och erfarenheter ska spridas till relevanta ak-

törer och målgrupper. Slutredovisning av projekt i seminarieform kan med 

fördel samordnas med andra projekt som har liknande målgrupp. 
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Redovisning 
Uppgifter lämnade i ansökan ligger till grund för förvaltningens bedömning 

av redovisningen. Slutredovisningen sker inom en månad efter avslutat 

projekt. Den ekonomiska redovisningen ska motsvara de kostnadsslag som 

budgeterats i ansökan och tydligt beskriva eventuella avvikelser. Förvalt-

ningen har rätten att begära ytterligare redovisning i form av bokföringsun-

derlag som t.ex. kvitton, fakturor, deltagarlistor etc. 

 

En digital sammanfattning av projektet och dess uppnådda resultat och ef-

fekter ska redovisas i samband med slutredovisning för att publiceras på 

www.sll.se, www.rufs.se eller andra relevanta kanaler. Den som har sökt bi-

drag ansvarar för att det digitala underlaget lämnas enligt förvaltningens 

anvisningar. 

Utlysning och beslut  
Landstinget kommer att lysa ut projektmedel inom det regionala hållbar-

hets- och skärgårdsanslaget vid ett tillfälle per kalenderår med två tillhö-

rande ansökningsdatum för bidragsansökningar överstigande 300 000 kro-

nor. Datum för utlysningen och eventuellt särskilt fokus på utlysningen 

fastställs av Tillväxt- och regionplanenämnden inför det kalenderår utlys-

ningen gäller.  

 

Ansökan av medel som understiger 300 000 kronor hanteras av förvalt-

ningen på delegation löpande under ett kalenderår.  

 

Utlysning och datum publiceras på www.sll.se. 

Förvaltningens anvisningar 
Dessa riktlinjer och kriterier för bidragen ur landstingets regionala hållbar-

hets- och skärgårdsanslaget förtydligas eller kompletteras med förvaltning-

ens anvisningar som publiceras i samband med varje utlysning. 

 

 

http://www.sll.se/
http://www.rufs.se/
http://www.sll.se/

