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ANN WAHLSTRÖM
MILJÖSTRATEG
TEL 08-5878 63 72
E-POST ANN.WAHLSTROM@VALLENTUNA.SE

Regler för utdelning av
Vallentuna kommuns miljöstipendium
Fastställt av kommunfullmäktige 2o19-09-09 § 107.
Syfte
Miljöstipendium delas årligen ut för att uppmärksamma och stimulera goda insatser
och engagemang som bidrar till en miljömässigt hållbar utveckling inom Vallentuna
kommun.
Kriterier
Miljöstipendiet kan delas ut
 för ett brett spektrum av miljöåtgärder, till exempel natur- eller vattenvård,
klimatarbete, återvinning och återbruk, inomhusmiljö, utveckling och test av
innovationer, miljöutbildningar eller kommunikationsinsatser kring miljöfrågor.
 till enskilda personer; markägare; föreningar och organisationer; förskolor, skolor
eller skolklasser; samt innovatörer och företag som är verksamma inom
kommunen.
Miljöstipendiet ska delas ut
 till en stipendiat som uppvisar miljöengagemang utöver det förväntade med
hänsyn till eventuella lagkrav och vinstintressen.
 till miljöarbete som är av brett intresse och som är till nytta för fler än enskilda
hushåll.
 för att stötta och uppmuntra åtgärder som ger mervärde till redan genomfört
arbete, eller som bidrar till kostnader för planerade miljöprojekt.
Nominering och ansökan
Ansökan eller nominering för miljöstipendiet ska vara kommunen tillhanda senast 1
oktober via särskilt webbformulär. Den som söker eller nominerar ska redogöra för
hur stipendiaten uppfyller kriterierna och redogöra för eller föreslå hur stipendiet ska
användas. Ansökan eller nominering måste vara komplett och inlämnad i tid.
Det åligger kommunledningskontoret att i god tid, minst två månader före
ansöknings- och nomineringstidens utgång, att utlysa stipendiet.
Utnämning, utdelning och uppföljning
 Förslag på stipendiat bereds av kommunstyrelsens plan- och miljöutskott med
stöd av miljöstrateg och miljöchef. Utskottet ska bedöma ansökningar och
nomineringar utifrån kriterierna samt kort motivera förslaget till stipendiat.
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Kommunstyrelsen beslutar i november månad om stipendiat och stipendiets
storlek. Det belopp som utdelas ska högst motsvara ½ basbelopp. Medel för
ändamålet disponeras ur det årliga anslaget till kommunstyrelsens förfogande.
Miljöstipendium delas ut vid sammanträde med kommunfullmäktige i december
eller januari.
Kommunledningskontoret underrättar massmedia om beslutet genom att sända
ut ett pressmeddelande inför stipendieutdelningen.
Kommunledningskontoret följer upp användningen av utdelat stipendium.

