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Regler för beviljande av verksamhetsunderstöd till föreningar i Jomala kommun 

Antagna av kommunstyrelsen den 1 oktober 2012, § 305. 

Genom dessa regler för beviljande av verksamhetsunderstöd till föreningar i Jomala kommun 

upphävs tidigare regelverk och principer gällande kommunalt bidrag för föreningar och 

organisationer i Jomala kommun. 

1. Allmänna förutsättningar 

1.1 Understödsberättigade föreningar 

1.1.1 Föreningar med Jomala kommun som hemort 

Understöd enligt dessa bestämmelser utgår inom ramen för beviljade budgetanslag till 

förening i Jomala kommun som bedriver allmännyttig verksamhet. Vid beviljande av 

understöd prioriteras föreningar som bedriver med ungdomsidrott - och ungdomsverksamhet. 

1.1.2 Föreningar med annan hemort än Jomala kommun 

Fritidsförvaltningen beviljar inom ramen för beviljade budgetanslag förening, som har annan 

hemort än Jomala, understöd för verksamhet via en godkänd förbindelse mellan 

fritidsförvaltningen/hemmaföreningen och den utomstående föreningen. Understöd beviljas 

enbart till verksamhetsformer som inte utövas av någon förening med hemort i Jomala. 

Utbetalning av understöd sker i efterskott efter att kostnaderna redovisats av den sökande. 

Föreningen förbinder sig till att utbetalade understöd kanaliseras till att stödja 

förutsättningarna för de föreningsmedlemmar som har hemort i Jomala och är 20 år eller 

yngre. 

2. Understöd 

2.1 Understödsformer  

Understöd beviljas i form av verksamhetsbidrag vars storlek fastställs av fritidsförvaltningen 

inom ramen för den antagna budgeten. 

2.2 Understödsgrunder 

2.2.1 Ungdomsidrott och övrig verksamhet för ungdomar 

För föreningar med Jomala kommun som hemort, vilka bedriver ungdomsidrott och övrig 

verksamhet för ungdomar, utgörs beräkningsgrunden för verksamhetsunderstöd av antalet 

medlemmar som är 20 år eller yngre och som betalat medlemsavgift till föreningen. För att 

förening ska kunna komma i fråga vid beviljande av understöd ska antalet regelbundet 

betalande medlemmar uppgå till minst femton (l5) stycken. 

Godkända kostnader är föreningens kostnader till dess bruttobelopp, med undantag av 

kostnaderna för tävlings- och publikationsverksamhet i fråga om vilka endast en eventuell 

godtagbar förlust beaktas.  

Kostnader på grund av affärsverksamhet eller inkomstens förvärvande godkänns inte som 

understödsberättigade verksamhetskostnader. 

Respektive förening ska i sin budget uppnå en 15 procentig självfinansiering av föreningens 

totala godtagbara kostnader.  
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2.2.2 Övrig verksamhet 

Beviljande av verksamhetsunderstöd för övrig föreningsverksamhet sker enligt fri prövning. 

Verksamhetsunderstöd beviljas i första hand till föreningar med hemort i Jomala som bedriver 

verksamhet för barn och ungdom. I andra hand beviljas verksamhetsunderstöd till föreningar 

med hemort i Jomala som bedriver verksamhet vars avsikt är att erbjuda meningsfull 

fritidssysselsättning för kommunens invånare. I tredje hand kan föreningar med annan hemort 

än Jomala beviljas verksamhetsunderstöd om deras verksamhet även riktar sig till personer 

med Jomala som hemort. 

2.3 Verksamhetsunderstöd 

Verksamhetsunderstödet är avsett att årligen täcka kostnader för allmän föreningsverksamhet, 

administration, telefon, trycksaker och liknande som kan inordnas under begreppet allmänna 

kostnader för verksamhetens bedrivande.  

2.4 Återbetalningsskyldighet 

Fritidsförvaltningen kan besluta att förening ska återbetala erhållet understöd eller del därav: 

 om för beviljande av understöd eller förskott därav lämnats felaktiga eller vilseledande 

uppgifter;  

 om det i samband med revision eller annars framgår att understöd utbetalats utan grund; 

eller  

 om villkor som ansluter sig till erhållande av understöd inte iakttagits.  

3. Övrigt  

3.1 Ansökan 

Ansökan om verksamhetsunderstöd ska vara kommunens fritidsförvaltning tillhanda senast 

den 15 augusti året före understödsåret. Ansökan ska innefatta budget och verksamhetsplan 

samt uppgifter om antalet manliga och kvinnliga medlemmar samt antalet medlemmar under 

20 år. 

3.2 Utbetalning av understöd 

Innan understöd utbetalas ska respektive förening utan uppmaning inlämna bokslut och 

revisionsberättelse för senast avslutad verksamhetsperiod. Fritidsförvaltningen kan om behov 

finns bevilja förskott till förening som under föregående år beviljats understöd upptill högst 

90 procent av tidigare beviljat belopp. 

3.3 Förhållande till annan lagstiftning 

I övrigt ska bestämmelserna i Landskapslag (ÅFS 1987:86) om ungdomsarbete och Idrottslag 

(ÅFS 1983:42) för landskapet Åland tillämpas gällande beviljande av understöd enligt detta 

regelverk. 

 


