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Bakgrund 
Genom Region Stockholms anslag för hållbar regional tillväxt och 

skärgårdsutveckling kan Region Stockholm lämna stöd 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 stödgivningen inom anslaget för hållbar regional 

tillväxt och skärgårdsutveckling är Region Stockholms budget samt Region 

Stockholms roll och ambitioner med den regionala utvecklingsplaneringen 

för Stockholmsregionen i överensstämmelse med den gällande regionala 

utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Även planer och 

strategier som Region Stockholm har tagit fram med koppling till RUFS 

2050 är utgångspunkter för stöd till projekt och verksamhet inom detta 

anslag.  

 

Stöden ska fungera som en hävstång för gemensamma strategiska 

kraftsamlingar mellan Region Stockholm och andra aktörer i regionen. 

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

genomförandet av RUFS 2050 och andra för anslaget relevanta planer och 

program. 

Förutsättningar för stöd 
Stödgivning inom Region Stockholms anslag för hållbar regional tillväxt 

och skärgårdsutveckling sker med beaktande av kommunala 

angelägenheter i kommunallagen (2017:725) kap 2 och lagen (2009:47) om 

vissa kommunala befogenheter kap 2. Stöd kan därmed ges till kommuner, 

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. Stöd kan även ges till projekt 

eller verksamhet som är av allmänt intresse för Region Stockholms område, 

Stockholms län, och kan därför inte ges till projekt: 

• av enbart lokal karaktär, 

• reguljär verksamhet som handhas av staten, Region Stockholm, en 

kommun eller någon annan, 

• eller som avser insatser som genomförts innan ansökan för stöd har 

inkommit till förvaltningen. 

 

Stöd inom Region Stockholms anslag för hållbar regional tillväxt och 

skärgårdsutveckling sker med beaktande av Region Stockholms policy och 

riktlinjer för bidrag till organisationer i Stockholms län (RS 2019–1194) 

samt tillväxt- och regionplanenämndens anvisning för finansiering av 

regional utveckling (TRN 2020–0197).  
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Generella kriterier för stöd 
Stöd inom Region Stockholms anslag för hållbar regional tillväxt och 

skärgårdsutveckling kan beviljas till projekt och verksamhet som: 

• har en tydlig regional nytta genom koppling 

o till vision, mål och ambitioner i den gällande regionala 

utvecklingsplanen RUFS 2050 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 

verksamheten. 

• bidrar till en hållbar utveckling på ett ekonomiskt, miljömässigt och 

socialt sätt, i linje med RUFS 2050, regionala prioriteringar samt 

Region Stockholms budget. 

 

Alla stöd ska vara förenliga med bestämmelser om statsstöd och 

upphandlingsregler. 

Kriterier för hållbart regionalt tillväxtsstöd 
Stöd kan beviljas till projekt eller verksamhet inom Stockholmsregionen 

som avser driva en utvecklingsprocess som ligger i linje med vision, mål och 

ambitioner i RUFS 2050 samt regionala prioriteringar. Projektet eller 

verksamheten ska: 

1. ha hållbar utveckling (socialt, ekonomiskt och ekologiskt 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, till exempel 

pilotprojekt. 

3. Stimulera innovationer och/eller teknikutveckling. 

4. Medfinansiering för projekt med finansiering från de europeiska 

struktur- och investeringsfonderna, andra EU-program eller annan 

offentlig finansiering. 

Kriterier för skärgårdsutvecklingsstöd 
Stöd ur Region Stockholms anslag för hållbar regional tillväxt och 

skärgårdsutveckling kan beviljas till verksamhet och projekt som avser att 

värna eller utveckla kusten och skärgården i Stockholmsregionen och är 

förenliga med att utveckla och värna natur- och kulturmiljö i linje med 

vision, mål och ambitioner i RUFS 2050 samt Landsbygds- och 

skärgårdsstrategin för Stockholmsregionen. Verksamhet eller projekt ska 

uppfylla något av följande kriterier: 
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1. Verksamhetsstöd till föreningar och organisationer knutna till 

internationell samverkan samt till organisationer som företräder 

skärgården utifrån ett brett perspektiv, med dess olika intressen. 

2. Stöd till infrastrukturprojekt som syftar till att öka skärgårdens 

tillgänglighet. 

3. Stöd till projekt på öar utan bro, tunnel eller statlig färja som skapar 

förutsättningar för boende, verksamhet och rekreation. 

4. Stöd till medfinansiering för skärgårdsprojekt med finansiering från de 

europeiska struktur- och investeringsfonderna, andra EU-program eller 

annan offentlig finansiering. 

Det är meriterande om stöd söks till projekt som är i linje med Region 

Stockholms roll och ambitioner i samverkansforum för skärgårdsutveckling 

som det Nordiska skärgårdssamarbetet, Regionala skärgårdsrådet, 

Exekutivkommittén för skärgården eller Skärgårdsstiftelsens uppdrag. 

Ekonomiska kriterier för stöd 

Stödberättigade kostnader för projekt och verksamhet 

Inom ramen för Region Stockholms stödgivning är kostnader 

stödberättigade om de: 

• är skäliga och har uppkommit för att genomföra projektet eller 

verksamhet, 

• har uppkommit under den period fastställd i beslutet om stöd, 

• uppfyller de villkor som anges i ansökan och beslutet om stöd, 

• 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. 

Finansiering 

Stöd till projekt inom Region Stockholms anslag för hållbar regional tillväxt 

och skärgårdsutveckling kan beviljas till högst 50 procent av projektets 

totala kostnader. Den som söker stöd ska själv eller genom 

samverkansparter finansiera projektet med minst 50 procent av projektets 

kostnader genom  

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

2. finansiering av kostnader till exempel 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 ideell tid i projekt får 

tillgodoräknas till högst 50 procent av den totala medfinansieringen. 
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För att sökande ska kunna tillgodoräkna kostnader (enligt punkt 2 och 3) 

som medfinansiering ska dessa ha uppkommit under den fastställda 

perioden hos sökande eller samverkanspart och kunna styrkas i den 

ekonomiska redovisningen. Dessa kostnader ska enbart ha till syfte att 

uppnå projektets eller verksamhetens mål och vara nödvändiga för 

genomförandet av aktiviteterna.  

Budget och ekonomisk redovisning i ansökan 

Budgeten som ligger till grund för ansökan till stöd ska, där det är relevant 

för projektets eller verksamhetens kostnader, innehålla följande 

kostnadsslag: 

• personalkostnader (lönekostnader samt ideellt arbete enligt 

schablonbelopp) 

• konsulttjänster, 

• möten, resor, och logi, 

• material och utrustning, 

• kommunikation och marknadsföring, 

• kontors- och administrativa utgifter. 

Utbetalning av stöd 

Rekvirering av stöd sker enlig förvaltningens anvisningar. I de fall 

förvaltningen bedömer det skäligt kan stöd eller delar av detta utbetalas ut 

som förskott efter att beviljande av stöd har tagits. Delar av medel kan 

rekvireras under projektets genomförande. Kvarstående medel efter 

avslutat projekt eller verksamhet kan rekvireras först efter att projektets 

slutredovisning har godkänts av förvaltningen.  

 

Återbetalningsskyldighet kan uppstå om projekt eller verksamhet inte har 

genomförts som planerat eller inte redovisas enligt förvaltningens 

anvisningar samt om kostnader inte kan styrkas. Om sökanden inte har 

slutredovisat beviljat projekt eller verksamhet enligt tidplan, kan detta ligga 

till grund för avslag på framtida stödansökningar. Godkänd redovisning av 

tidigare stöd för avslutat projekt eller verksamhet är en förutsättning för att 

en ny ansökan om stöd ska kunna godkännas. En organisation som söker 

stöd eller tidigare har sökt stöd på oriktiga grunder kan nekas att söka stöd 

från Region Stockholm.  

Ansökan 
För att en ansökan om stöd ur anslaget ska hanteras av förvaltningen ska 

Region Stockholms avsedda blankett användas som finns tillgänglig på 

Region Stockholms hemsida. Till ansökan ska organisationen bifoga 

stadgar och årsredovisning. Om årsmöte hållits ska, om organisationen är 

bokföringsskyldig enligt bokföringslagen, årsredovisning bifogas ansökan 
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eller, för de organisationer som endast upprättar årsbokslut, sådant 

årsbokslut.  

 

Om organisationen inte är bokföringsskyldig ska redovisning lämnas som 

uppfyller Skatteverkets krav på redovisning eller vad som stipuleras i 

organisationens stadgar om krav på bokföring. En nystartad organisation 

som ännu inte haft något årsmöte bifogar istället protokoll från sitt 

konstituerande möte. Av ansökan ska styrelsens sammansättning samt i 

förekommande fall antalet medlemmar i en förening framgå. I ansökan ska 

organisationens ekonomiska situation framgå, inklusive eventuella andra 

stöd som organisationen mottar från Region Stockholm eller andra 

finansiärer.  

 

En organisation ska uppfylla följande grundkrav: 

• Organisationen genomför verksamhet som är till nytta för länsborna i 

Stockholmsregionen. 

• Organisationen präglas av demokratiska och etiska värderingar samt är 

uppbyggd och fungerar enligt demokratiska principer. 

• Organisationen arbetar utifrån alla människors lika värde och 

jämställdhet samt har en inriktning som ligger i linje med Region 

Stockholms uppförandekod. 

• Organisationen har ett organisationsnummer. 

• Organisationen har haft ett årsmöte eller, vid nystartad verksamhet, 

konstituerande möte har hållits och en styrelse valts. 

• Organisationen har ordnad ekonomisk förvaltning och bokföring med 

eget plus- eller bankgiro och utsedd firmatecknare samt utsedd revisor. 

• Organisationen har inte skatteskulder eller obetalda avgifter hos 

Kronofogdemyndigheten. 

• Organisationen är inte i konkurs eller under likvidation 

 

Verksamheten får inte vara uteslutande beroende av finansiering av Region 

Stockholms givna stöd. Region Stockholm beviljar inte mer än ett stöd för 

ett och samma ändamål och samma aktivitet, om inte särskilda skäl 

föreligger. 

  

Ansökan ska innefatta: 

• Projektnamn. 

• Sammanfattning. 

• Bakgrund, syfte och mål. 

• Genomförandeplan/verksamhetsplan - tidplan med aktiviteter och 

insatser. 

• Förväntade effekter och resultat. 

• Projektets koppling till vision, mål och prioriteringar i RUFS 2050. 
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• 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 stöd ska det 

i kommunikationen av projektet eller verksamhet alltid tydligt framgå att 

det genomförs med stöd av Region Stockholm anslag för hållbar regional 

tillväxt och skärgårdsutveckling.  

 

Region Stockholms medfinansiering av projektet eller verksamhet ska 

därför tydligt framgå i officiella sammanhang, till exempel genom 

hänvisning i text och förord i rapporter eller användning av Region 

Stockholms logotyp på broschyrer och i digitala kanaler. 

Spridning 

Som en del av spridning av projektets eller verksamhetens genomförande 

och resultat kan förvaltningen begära att det presenteras inför tillväxt- och 

regionplanenämnden eller i annat relevant sammanhang. 

 

Projektets resultat, slutsatser och erfarenheter ska spridas till relevanta 

aktörer och målgrupper. Slutredovisning av projekt i seminarieform kan 

med fördel samordnas med andra projekt som har liknande målgrupp. 

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. 

Förvaltningen har rätten att begära ytterligare redovisning i form av 

bokföringsunderlag som till exempel kvitton, fakturor, deltagarlistor 

etcetera. 

 

En digital sammanfattning av projektet eller verksamheten och dess 

uppnådda resultat och effekter ska redovisas i samband med 

slutredovisning för att publiceras på Region Stockholms hemsida. Den som 
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har sökt stöd ansvarar för att det digitala underlaget lämnas enligt 

förvaltningens anvisningar. 

Beslut  
Ansökan av medel upp till 300 000 kronor hanteras av förvaltningen på 

delegation löpande under ett kalenderår. Ansökan av medel överstigande 

300 000 kronor beslutas av tillväxt- och regionplanenämnden löpande 

under ett kalenderår. Information om anslaget publiceras på Region 

Stockholms hemsida. 

Förvaltningens anvisningar 
Dessa riktlinjer och kriterier för stöden ur Region Stockholms anslag för 

hållbar regional tillväxt och skärgårdsutveckling förtydligas eller 

kompletteras med förvaltningens anvisningar på Region Stockholms 

hemsida.  
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Riktlinjer för fraktbidrag till livsmedelsbutikers 

varutransporter i Stockholms läns skärgård och i 

Mälaren 

 

Varutransporter av dagligvaror till livsmedelsbutiker på öar utan bro, tunnel eller 

statlig färjetrafik i Stockholms skärgård subventioneras på Waxholmsbolagets 

reguljära och anropsstyrda trafik. Annan trafik eller inhyrd båt subventioneras 

endast om det inte finns reguljär trafik tillhandahållen av WÅAB. Transporter av 

annat än dagligvaror subventioneras inte, exempelvis butiksinredning. 

Subventionen i form av fraktbidrag uppgår till 80 procent av normaltaxa. Region 

Stockholms subvention av varutransporter av dagligvaror hanteras inom anslaget 

för hållbar regional tillväxt och skärgårdsutveckling. 

Villkor för subvention 

Livsmedelsbutiken ska: 

• Ha ett dagligsortiment som tillgodoser de behov ett normalhushåll har för 

sitt uppehälle. Det innebär att butikens sortiment skall vara brett och 

innehålla artiklar som torra varor, mejerivaror, drycker, frukt, grönsaker, 

kött, charkuterivaror, tekniska artiklar etc. 

• Vara ett företag/näringsidkare som har näringsverksamhet och har 

bokföringsplikt enligt bokföringslagen 

• Ha sin verksamhet på ö utan bro, tunnel eller statlig färja 

Ansökan 

Ansökan om att bli berättigad fraktbidrag sker via Waxholmsbolagets hemsida. 

För att ansökan kunna handläggas ska ett registerutdrag, ej äldre än 12 månader, 

bifogas. Registerutdrag kan hämtas digitalt på Skatteverkets hemsida. 

 

Ändrade förhållanden fordrar en förnyad ansökan. Tillväxt- och 

regionplaneförvaltningen förbehåller sig rätten att kontrollera riktigheten av 

ansökan. Missbruk av fraktbidrag resulterar i avstängning, utan vidare möjlighet 

till framtida fraktbidrag 

Ansökningstider 

Ansökningar om fraktbidrag kan ske senast 3 månader efter utförd frakt. 
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Riktlinjer för fraktbidrag till företag i Stockholms 

läns skärgård och i Mälaren 
 

Fraktbidrag utbetalas till företag med varaktig verksamhet som bedrivs på ö utan 

bro, tunnel eller statlig färja i Stockholms skärgård och i Mälaren för inhyrning av 

båt för transporter av gods som inte kan fraktas med reguljär båttrafik. 

 

Fraktbidrag utgår med 2/3 av kostnaden exklusive mervärdesskatt. Region 

Stockholms fraktbidrag till företag hanteras inom anslaget för hållbar regional 

tillväxt och skärgårdsutveckling. 

Undantag 

Fraktbidrag utgår inte till transport av oljeprodukter, transport av avverkad skog 

samt byggmaterial, grus, krossmaterial, jord och avfall. 

Definition företag och varaktig verksamhet 

Med företag menas näringsidkare som har näringsverksamhet och har 

bokföringsplikt enligt bokföringslagen. 

 

Varaktig verksamhet är näringsverksamhet som bedrivs mer än sex månader om 

året. 

Ansökan 

Ansökan om att bli berättigad fraktbidrag sker via Waxholmsbolagets hemsida. 

För att ansökan kunna handläggas ska ett registerutdrag, ej äldre än 12 månader, 

bifogas. Registerutdrag kan hämtas digitalt på Skatteverkets hemsida. 

 

Ändrade förhållanden fordrar en förnyad ansökan. Tillväxt- och 

regionplaneförvaltningen förbehåller sig rätten att kontrollera riktigheten av 

ansökan. Missbruk av fraktbidrag resulterar i avstängning, utan vidare möjlighet 

till framtida fraktbidrag. 

Ansökningstider 

Ansökningar om fraktbidrag kan ske senast 3 månader efter utförd frakt. 


