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1. Jomala kommuns bidrag för fritidsverksamhet  
Fritidsförvaltningen har ansvar för fritidsverksamhet i Jomala kommun. Jomala kommun vill 
genom sitt samlade stöd till samfund skapa en god grund för ett starkt och självständigt 
föreningsliv. Olika ideella samfund bidrar till samhällsutveckling och många unika värden.  
Kommunen har medlems- och verksamhetsbidrag, som i första hand ska gynna 
fritidsverksamhet som vänder sig till barn och ungdomar i åldern 7-20 år. 
 

2. Allmänna förutsättningar för beviljande av bidrag 
Samfund måste vara registrerade med Jomala kommun som hemkommun. De samfund som 
blir bidragsberättigade blir registrerade i fritidsförvaltningens föreningsregister. Registrerad 
bidragsberättigat samfund erbjuds:  

• Möjlighet att hyra lokaler, anläggningar till subventionerad taxa. 
• Möjlighet att söka bidrag från Jomala kommun, fritidsförvaltningen.  

Det grundläggande kravet är att samfunden måste vara ideella och allmännyttiga utan 
vinstintressen. 
 
Samfundet ska ha sin huvudsakliga verksamhet i Jomala. Samfundet ska ha godkända stadgar 
och en vald styrelse vid ansökningstidens utgång. Samfundets syfte och innehåll får inte strida 
mot grundläggande demokratiska värderingar. 
 
Allmännyttiga takorganisationer och förbund som även är registrerade föreningar är inte 
bidragsberättigade. Bidrag beviljas inte till fackföreningar, företagarföreningar, religiösa 
sammanslutningar, politiska partier och företag samt privatpersoner. I de fall det finns olika 
mening om en verksamhet är berättigad till bidrag eller inte avgör fritidsförvaltningen 
självständigt vilka verksamheter som kvalificerar sig för bidrag. 
 
Bidragens storlek är beroende av budgeterade medel och av antalet godkända 
bidragsansökningar.  
 
2.1 Medlemsbidrag  
Huvuduppgift för medlemsbidraget är att stödja bildande av samfund samt bidra till att skapa 
stabila grundförutsättningar för medlemmarna och ledarna att driva och utveckla ideella 
samfund. Stödet ska stimulera samfunden att tydligt engagera sig för barn och unga mellan 7 
och 20 år. Fritidsförvaltningen vill att samfund aktivt arbetar med att söka upp, värva och 
engagera medlemmar i bidragsberättigad ålder. 
 
Medlemsbidraget baseras på en viss summa per år för medlem bosatt i Jomala kommun. 
Summan fastslås efter att fritidsförvaltningen erhållit den totala ekonomiska ramen av 
kommunfullmäktige. 
 
För beviljande av medlemsbidrag ska en förening ha minst 10 betalande medlemmar. 
Medlemsavgiften ska betalas per person till föreningen. Medlemsavgiften får inte ingå i någon 
annan avgift, exempelvis spelaravgift.  
 
2.2 Verksamhetsbidrag  
Bidraget inom denna grupp har till uppgift att stöda regelbunden gruppverksamhet, som 
samfund bedriver baserat på mål och syfte angivet i samfundets stadgar.  
Gruppen ska bestå av minst fem deltagare. Gruppen ska ha minst tio sammankomster under 
året. Varje grupp ska vara ledarledd. 
Det handlar om den verksamhet som utan någon annans inblandning attraherar människor att 
engagera sig som medlemmar i samfundet samt delta i samfundets verksamheter och 
aktiviteter.  



                                                                                   
 

2 
 

 
Verksamhetsbidraget baseras på en viss summa per år för medlem i åldern 7-20 år bosatt i 
Jomala kommun. Summan fastslås efter att fritidsförvaltningen erhållit den totala ekonomiska 
ramen av kommunfullmäktige. 
 
2.3 Medlem ideellt samfund – grundprincip 

Som medlem räknar fritidsförvaltningen fysisk person:  
• Som är folkbokförd i Jomala kommun och upptagen i samfundets medlemsförteckning 

med folkbokföringsadress och födelseår.  
• Som betalar personlig medlemsavgift per år.  
• Som regelbundet deltar i genomsnitt minst en gång per månad i samfundets 

verksamhet 
 
2.4 Ansökan om bidrag 

Ansökan lämnas årligen in till fritidsförvaltningen senast den 15 augusti. 
Ansökningshandlingar måste vara kompletta och ha inkommit inom rätt tid för att behandlas 
av fritidsförvaltningen. Med komplett menas att alla uppgifter som kan/ska uppges i ansökan 
måste lämnas in och att efterfrågade bilagor måste vara läsliga och undertecknade. 
 
Medlems- och verksamhetsbidraget utbetalas efter det att föregående års budget och 
verksamhetsplan samt bokslut, verksamhetsberättelse samt undertecknad 
verksamhetsgranskning eller revisionsberättelse för det år som ansökan baseras på inlämnats 
till Jomala kommun.  
 
Dessutom ska inlämnas medlemsregister där framgår totala antalet medlemmar och totala 
antalet medlemmar med hemort Jomala kommun samt totala antalet medlemmar i åldern 7-20 
år (fördelat på flickor/pojkar/annat), baserat på födelseåret, med hemort Jomala kommun. 
Antal bidragsberättigade medlemmar räknas varje år per 31.12 året före det år ansökan gäller. 
 
Samfundet ska även inlämna alkohol- och drogpolicy samt jämställdhetspolicy. 
 
För att kontrollera uppgifterna i ansökan kan behörig tjänsteman göra stickprov genom att 
begära in föreningsmedlemmars personuppgifter så som namn, födelseår och adress. 
 
2.5 Utbetalning av bidrag 

Beslut om medlems- och verksamhetsbidrag ska vara samfund tillhanda senast den 31 januari. 
Summor över 2 000 euro betalas ut i tio rater jämnt fördelade januari-oktober. Samfund som 
beviljats en summa över 2 000 euro är förpliktad att utan uppmaning inlämna bokslutet till 
fritidsförvaltningen senast den 31 maj under bidragsåret för att fortsättningsvis erhålla stödet 
året ut. 
Engångssummor utbetalas inom januari. 
Stödet betalas ut till bankkonto som samfundet har redovisat och som är kopplat till 
samfundet. 
Innan beviljat bidrag betalas ut till registrerat samfund görs en kontroll om samfunden har 
obetalda skulder till Jomala kommun. I de fall samfunden har skulder kan beviljat bidrag 
hållas inne av fritidsförvaltningen till dess att skulden är reglerad. 
 

3. Indragning av bidrag  
Fritidsförvaltningen kan besluta om reduktion, indragning eller återbetalning av ovan nämnda 
bidrag om det framkommer att den bidragssökande inlämnat oriktiga uppgifter eller på annat 
sätt väsentligt frångått ansökans syfte och ändamål. I sådana fall där bidragsmottagaren och 
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den behöriga tjänstemannen är oeniga om det beviljade beloppets utbetalning prövar 
kommunstyrelsen ärendet. 
 

4. Nyregistrering av bidragsberättigat samfund 
Det första steget för att kunna söka bidrag hos fritidsförvaltningen är att samfundet är 
registrerat med Jomala kommun som hemort. Ansökan görs till Patent- och registerstyrelsen 
(PRH). För att erhålla bidrag från Jomala kommun måste samfundet vara registrerat med 
Jomala kommun som hemort och haft verksamhet minst ett helt verksamhetsår i landskapet 
Åland. 
 

5. Värdegrundande bestämmelser  
Samfund som godkänns som bidragsberättigat och söker samt tar emot bidrag (hyr lokaler, 
anläggning m.m.) av fritidsförvaltningen förbinder sig att aktivt arbeta för följande:  
 

• Verksamheten i samfundet ska stödja en demokratisk utveckling i samhället, värna om 
demokratiska ideal samt genomsyras av ett tydligt jämställdhetsperspektiv som ger 
flickor/pojkar/annat och kvinnor/män/annat samma rättigheter, skyldigheter och 
möjligheter.  

• Organisationen och verksamheten i samfundet ska ge förutsättningar för att alla ska 
kunna delta och dela på inflytande och ansvar oavsett kön, religion, sexuell läggning, 
etnisk bakgrund eller eventuell funktionsnedsättning.  

• Samfundet ska arbeta med att skapa inflyttande, delaktighet och integration i sin 
verksamhet.  

• Samfundets verksamhet ska bedrivas i helt rök- alkohol- och drogfri miljö.  
• Samfundet ska arbeta för att barns utövande är lekfullt, allsidigt och helt befriat från 

urval och utslagning samt bygger på barnens egna behov och förutsättningar.  
• Samfundet ska arbeta för att övergången mellan barn- och ungdomsverksamhet sker 

successivt och tar hänsyn till individens olika behov, förutsättningar och 
utvecklingstakt. Elitsatsning ska inte ske på bekostnad av breddverksamhet.  

• Varje samfund har ett stort ansvar för att de ledare som rekryteras är lämpande för att 
arbeta med barn och unga.  

 
 

 

Att dessa principer överensstämmer med kommunstyrelsens beslut intygas av:  

 

Jomala den xx april 2022 

 

 

Christian Dreyer 

Kommundirektör  



                                                                                    
  Bilaga 1 

 

Kommunkansliet Postadress Telefon: 018 - 329 10 
Godbyvägen 448  PB 2 E-post: info@jomala.ax  
Jomala AX-22 151 Jomala FO-nummer: 0205023-9 

   
     
 
 
 

 
SÖKANDE 
 
Förening/sammanslutning Gatuadress 

Telefon/mobiltelefon Postnummer och ort 

E-post Sammanslutningens kontonr (IBAN) 

 
 

 

Kontaktperson Gatuadress (om annan än ovan) 

Telefon/mobiltelefon Postnummer och ort 

 
 
Totala antalet medlemmar (och hemort 
Jomala) 

Totala antalet medlemmar 7-20 år (hemort Jomala)  
Separat flickor/pojkar/annat 
 
 
 

 
 
Verksamhet för vilken bidrag sökes Det ansökta beloppet/euro 

Ort och datum Underskrift 

Namnförtydligande och titel 

 
Ett krav för att erhålla bidrag från Jomala kommun är att samtycke ges till att kommunen registrerar uppgifterna om den 
sökande sammanslutningen och sammanslutningens kontaktpersons personuppgifter samt att de införs i Jomala 
kommuns register över sammanslutningar. Vid undertecknande av denna ansökan lämnas samtycke till den ovan 
nämnda personuppgiftsbehandlingen. 

Ankomstdatum/diarienr.: (fylls i av tjänsteinnehavaren) 

ANSÖKAN OM 
MEDLEMSBIDRAG 



                                                                                   
 

 
Kommunkansliet Postadress Telefon: 018 - 329 10 
Godbyvägen 448  PB 2 E-post: info@jomala.ax  
Jomala AX-22 151 Jomala FO-nummer: 0205023-9 

BILAGOR: 
• Verksamhetsberättelse och bokslut för föregående bokföringsår. 

• Budgetförslag och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår. 

• Medlemsregister 

 
KRITERIER: 

• Förening som ansöker om bidrag ska ha varit registrerad i Jomala kommun och verksam 

minst ett (1) år. 

• Verksamhet för barn och ungdom (7-20 år) prioriteras. 

• Se även ”Principer för fritidsförvaltningens medlems- och verksamhetsbidrag”. 

 
Ansökan görs en gång per år och inlämnas senast den 15 augusti året innan det år bidrag söks 

för. Ansökan inlämnas skriftligen till: Jomala kommun, fritidsförvaltningen, PB 2, AX-22 151 

Jomala eller per e-post till info@jomala.ax med rubriken ”Ansökan medlemsbidrag”.   

 

 
  



                                                                                    
  Bilaga 2 

 

Kommunkansliet Postadress Telefon: 018 - 329 10 
Godbyvägen 448  PB 2 E-post: info@jomala.ax  
Jomala AX-22 151 Jomala FO-nummer: 0205023-9 

   
  
 

 

 
SÖKANDE 
 
Förening/sammanslutning Gatuadress 

Telefon/mobiltelefon Postnummer och ort 

E-post Sammanslutningens kontonr (IBAN) 

  
Kontaktperson Gatuadress (om annan än ovan) 

Telefon/mobiltelefon Postnummer och ort 

 
 
Totala antalet medlemmar (och med hemort 
Jomala) 

Totala antalet medlemmar 7-20 år (hemort Jomala)  
Separat flickor/pojkar/annat 
 
 
 

 
 
Verksamhet för vilken bidrag sökes Det ansökta beloppet/euro 

Ort och datum Underskrift 

Namnförtydligande och titel 

 
Ett krav för att erhålla bidrag från Jomala kommun är att samtycke ges till att kommunen registrerar uppgifterna om den 
sökande sammanslutningen och sammanslutningens kontaktpersons personuppgifter samt att de införs i Jomala 
kommuns register över sammanslutningar. Vid undertecknande av denna ansökan lämnas samtycke till den ovan 
nämnda personuppgiftsbehandlingen. 

Ankomstdatum/diarienr.: (fylls i av tjänsteinnehavaren) 

ANSÖKAN OM 
VERKSAMHETSBIDRAG 



                                                                                   
 

 
Kommunkansliet Postadress Telefon: 018 - 329 10 
Godbyvägen 448  PB 2 E-post: info@jomala.ax  
Jomala AX-22 151 Jomala FO-nummer: 0205023-9 

BILAGOR: 
• Verksamhetsberättelse och bokslut för föregående bokföringsår. 

• Budgetförslag och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår. 

• Medlemsregister 

 
KRITERIER: 

• Förening som ansöker om bidrag ska ha varit registrerad i Jomala kommun och verksam 

minst ett år. 

• Verksamhet för barn och ungdom (7-20 år) prioriteras. 

• Se även ”Principer för fritidsförvaltningens medlems- och verksamhetsbidrag”. 

 
Ansökan görs en gång per år och inlämnas senast den 15 augusti året innan det år bidrag söks 

för. Ansökan inlämnas skriftligen till: Jomala kommun, fritidsförvaltningen, PB 2, AX-22 151 

Jomala eller per e-post till info@jomala.ax med rubriken ”Ansökan verksamhetsbidrag”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


