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Regler för beviljande av understöd för renovering av byggnad eller 

iordningställande och underhåll av plats 

 

Antagna av kommunstyrelsen den 1 oktober 2012, § 305. 

Genom dessa regler för beviljande av understöd för renovering av byggnad eller 

iordningställande av plats upphävs tidigare regelverk och principer gällande finansieringsstöd 

för föreningar och organisationer i Jomala kommun. 

Beviljande av understöd för renovering av byggnad eller iordningställande av plats sker under 

förutsättning att kommunfullmäktige beviljar fritidsförvaltningen medel för ändamålet i 

budget. 

För att erhålla understöd för renovering av byggnad eller iordningställande och underhåll av 

plats ska nedanstående villkor uppfyllas: 

1. Den sökande föreningen ska vara registrerad med Jomala kommun som hemort. 

2. Minst hälften av föreningens medlemmar ska ha Jomala kommun som hemkommun. 

3. Föreningen ska regelbundet upprätthålla verksamhet för ungdomar eller annan 

verksamhet som syftar till att främja utbudet av meningsfull fritidssysselsättning för 

kommunens invånare. 

4. Sökande förening ska i sin budget minst uppnå en 75 procentig egenfinansiering vad 

gäller föreningens godtagbara kostnader för de i ansökan avsedda åtgärdena. 

5. Understöd för renovering av byggnader eller iordningställande och underhåll av plats 

utbetalas i efterskott mot redovisning. 

Särskilda krav gällande renovering av byggnader 

6. Föreningen ska äga den i ansökan avsedda byggnaden eller inneha ett hyreskontrakt för 

byggnaden som sträcker sig minst sex år framåt från det att ansökan om understöd för 

renovering av byggnad har inlämnats. 

7. För renovering av en byggnad ska en renoveringsplan uppgöras av den sökande 

föreningen i samråd med kommunens byggnadstekniska förvaltning, vilken slutligen ska 

godkänna renoveringsplanen. Understöd för renovering av byggnad beviljas av 

kommunens fritidsförvaltning i enlighet med den godkända renoveringsplanen och i 

budget beviljade medel. 

Särskilda krav gällande iordningställande eller underhåll av plats 

8. Föreningen ska äga det i ansökan avsedda markområdet, inneha ett ikraftvarande 

arrendeavtal eller ett marklov som sträcker sig minst sex år framåt från det att ansökan 

om understöd för iordningställande eller underhåll av plats har inlämnats. 

9. För iordningställande eller underhåll av en plats ska en projektplan uppgöras av den 

sökande föreningen i samråd med kommunens byggnadstekniska förvaltning, vilken 

slutligen ska godkänna projektplanen. Understöd för iordningställande eller underhåll av 

plats beviljas av kommunens fritidsförvaltning i enlighet med den godkända 

projektplanen och i budget beviljade medel. 
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Ansökan ska vara inlämnad till kommunens fritidsförvaltning senast den 30 april året före 

medlen avses användas. 

Till ansökan ska bifogas det senaste årets verksamhetsberättelse och bokslut samt uppgift om 

antal medlemmar totalt och hur många medlemmar som har Jomala kommun som hemort. 

_______________ 

 

 

 

Att ovanstående regler för beviljande av understöd för renovering av byggnad eller 

iordningställande och underhåll av plats överensstämmer med kommunstyrelsens beslut, 

intygas: 

Jomala den 2 oktober 2012 

 

___________________________ 

Henrik Häggblom 

Kommunsekreterare 


