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> En del av Hässleholms kommun 

 

Principer för bedömning inför utdelning av stipendium 2022 
 
2016 instiftade Hässleholm Miljö AB ett Miljöstipendium med syfte att främja hållbar 
utveckling. Stipendiet delas ut under hösten/vintern till en alternativt flera 
deltagare. Stipendiesumman är 20 000 kronor och om fler än en mottagare utses 
fördelas summan mellan dessa. Nedan följer en beskrivning av de principer som 
gäller vid bedömning av ansökningar.  
 
Så här definierar vi hållbar utveckling  
“En utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillgodose sina behov." 

Vad kan belönas? 
Stipendiet för hållbar utveckling ska belöna insatser inom exempelvis: 

• Naturvård och friluftsliv 

• Renare luft, vatten och mark 

• Minskad klimatpåverkan 

• Minskade avfallsmängder och ökad källsortering 

• Effektivare användning av energi, vatten och material 

• Folkbildning 

• Miljörelaterade insatser inom folkhälsa och sociala frågor 

 

Ansökan 
För att kunna tilldelas Hässleholm Miljö ABs stipendium behöver den sökande ha uppfyllt 
följande kriterier:  
 

• Ansökan ska vara komplett 
Ansökan görs via ett elektroniskt ansökningsformulär på Hässleholm Miljös 
hemsida alternativt skickas med post till:  

 
Hässleholm Miljö AB  
281 80 Hässleholm  

 

• I ansökan ska följande anges:  
o Kontaktuppgifter (namn, telefonnummer, e-postadress samt beskrivning av 

den sökande). 

o Vilken anknytning den sökande har till Hässleholms kommun.  

o Redovisning av vad stipendiesumman planeras att användas till för att 
bidra till hållbar utveckling.  

 

Ansökningsperiod  
Miljöstipendiet kan sökas mellan 30 juni och 30 september. För sent inkommen ansökan 
behandlas inte. Samtliga ansökningar diarieförs.  
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Urvalskriterier  
Stipendiekommittén tar fram förslag över en, alternativt flera lämpliga stipendiater samt 
hur stipendiet ska fördelas. Redovisningen av hur stipendiesumman kommer att användas 
för att bidra till hållbar utveckling är det kriterium som väger tyngst när urvalet görs.  
Förslaget presenteras för Styrelsen för HMAB som sedan fattar beslut i frågan.  
 

Utbetalning  
Utbetalning av stipendiesumman sker inom en månad efter att årets stipendiat utsetts och 
informerats om beslutet.  
 

Uppföljning  
Uppföljning görs med samtliga mottagare, ca ett halvår efter att stipendiet delats ut.  
 

Tidigare stipendiater 

• 2021 – Norra Skånes Bohagsbyrå 

• 2020 - Föreningen Naturnära Kärråkra 

• 2019 - Hässleholms Ridklubb & Linnea Lindau  

• 2018 - Malmö Sommargårdar 

• 2017 - Norrängsskolan, Naturförskolan Stralsund & Butiksloppis i Hässleholm 
 
Vid frågor kontaktas kundtjänst på telefon 0451-26 82 00 eller e-post: 
hassleholmmiljo@hassleholm.se.  
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