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1 Förutsättningar för bidrag 

Kommunen kan utge bidrag enligt dessa regler till samfällighetsförening (eller 

annan), som förvaltar parkmark eller andra grönytor i kommunens tätorter, 

vilka i detaljplan benämnts ”allmän platsmark”. Samfällighetsförening ska 

således i detaljplanen ha angetts som huvudman för allmänna platsmarken 

inom det planelagda området.  

En förutsättning för att få bidrag är att grönytorna sköts på ett tillfredställande 

sätt. Samfällighetsföreningen är ansvarig för att så sker. Föreningen skall utse 

en ansvarig, som tillsammans med en representant från kommunen inventerar 

de grönytor som finns, för att bedöma vilka åtgärder som behöver genomföras 

under de kommande åren.  

2 Bidragets omfattning 

Bidraget kan utgå för följande kostnader rörande grönytor 

2.1 Underhållskostnader 

Avser kostnader för löpande skötsel, t.ex. gräsklippning och slyröjning 

2.2 Förbättringskostnader 

Avser kostnader för enstaka insatser, t.ex. åtgärder i nytillkomna 

skötselområden eller förbättrings- och upprustningsåtgärder   

3 Bidragets beräkning 

Bidraget är årligt och utgår för underhåll av grönytor av parkkaraktär eller 

naturmark. Bidraget baseras på antalet kvadratmeter grönyta som föreningen 

skall sköta.  Arealen fastställs genom överenskommelse mellan föreningen 

och kommunen. Grönytorna delas in i följande typer: 

 Parkmark – Innefattar gräsytor och parkytor. Områden där människor 

i högre grad rör sig och som kräver mycket underhåll  

 Naturmark – Innefattar ängsmark och övrig naturmark. Områden där 

människor i lägre grad rör sig och som kräver mindre underhåll  

4 Bidragets storlek 

Totalsumman för kommande års grönytebidrag för hela kommunen fastställs i 

Bygg- och tekniknämndens internbudget.  

Bidraget utgår med ett visst belopp per kvadratmeter skötselyta, beräknat 

utifrån respektive års totalsumma för grönytebidrag fördelad mellan inkomna 

bidragsansökningar.  
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Utbetalning av bidrag sker till behörig förening efter fastställande av bidragets 

storlek.  

5 Ansökan 

Ansökan om bidrag ska vara skriftlig och ska ha inkommit till kommunen 

senast den 31 mars varje år.  

Ansökan ska innehålla följande: 

 Kostnadsredovisning samt verksamhetsberättelse från föregående 

verksamhetsår för grönyteskötseln 

 Underhållsplan för kommande verksamhetsår  

 Ansvarig kontaktperson 

 Vid ansökan om bidrag till förbättringskostnader: Åtgärdsplan och 

beskrivning av förbättringsåtgärder för kommande verksamhetsår 

samt en översiktlig plan för framtida förbättrings- och 

underhållsåtgärder.  

Ofullständig ansökan kan medföra att bidrag inte beviljas. 

6 Uppföljning och utvärdering 

Kommunen ska ha rätt att granska samfällighetsföreningens protokoll, 

verksamhetsberättelser, verifikationer och övrigt räkenskapsmaterial.  

Vid stickprovsbesiktningar samt i särskilda fall förbehåller sig kommunen 

rätten att oanmält besiktiga de grönytor som bidrag beviljats för.  

Om skötselåtgärder inte genomförts av samfällighetsföreningen på ett 

tillfredsställande sätt eller oriktiga uppgifter lämnats i ansökan, är föreningen 

återbetalningsskyldig av erhållet bidrag. 

_____________________ 

 

 


