
Sjundeå kommun     
Bildningsnämnden 19.12.2020   Gäller fr.o.m. 1.1.2021 
 

PRINCIPER FÖR UTDELNING AV BIDRAG ENLIGT PRÖVNING 
SOM BILDNINGSNÄMNDEN BEVILJAR TILL FÖRENINGAR 
OCH SAMFUND 
 
 
Enligt 73 § 16 momentet i Sjundeå kommuns förvaltningsstadga hör det till 
bildningsnämndens uppgifter att besluta om bidrag inom sitt verksamhetsområde. 
 
Detta allmänna direktiv gäller de medel som i bildningsnämndens budgets driftsplan varje 
år riktats till att dela ut som bidrag enligt prövning till att stöda föreningar och samfund i 
Sjundeå. 
 
 
Nedan har presenterats grunder och principer för beviljande av allmänna bidrag, 
verksamhetsbidrag och stödbidrag enligt prövning till 1) kultur-, 2) ungdoms-, 3) idrotts- 
samt 4) fri bildningsverksamhet. I detta dokument har klargjorts hur bidrag söks och vem 
som beslutar om bidrag samt hur bidrag betalas till mottagaren av bidraget och hur man 
följer upp användningen av bidragen. 
 
Anvisningar för stipendier som beviljas på basen av prestation åt sjundeåidrottare samt om 
uppvaktningar finns i en skild stipendiestadga som bildningsnämnden har godkänt 
25.10.2012 § 85.  Principerna för beviljandet av kulturpris har godkänts i 
bildningsnämnden 21.11.2018 § 102.  
 
 

Förfaringssätt vid bidragsärenden 
 
Att ansöka om bidrag  
 
Bidrag kan sökas en gång i året. Bidrag söks med hjälp av bidragsblanketten inom utsatt 
tid. Ansökningstiden är från början av året till slutet av februari. Bidrag beviljas endast på 
ansökan. Ansökningsblanketter finns på kommunens webbsidor www.sjundea.fi samt 
bildningskansliet. Ansökningar som lämnats in för sent beaktas inte. Ansökningen ses ha 
kommit in inom utsatt tid ifall den har anlänt till kommunens registratorskontor på den sista 
dagen i februari kl. 15:45.  
 
Till aktörer som fått bidrag det föregående året kan man på begäran bevilja förskott på 
bidraget på högst 30 % av beloppet för det föregående årets bidrag förutsatt att 
mottagaren förbinder sig till att returnera förskottet som betalats, ifall rätten att beviljas 
bidrag avslås av nämndens slutgiltiga beslut. 
 
Ifall medel som reserverats för bidrag blir över eller returneras efter utdelningen av bidrag, 
delas de resterande medlen ut på hösten. 

 
 

http://www.sjundea.fi/


 
 
Följande dokument ska bifogas till bidragsansökan: 

 
1) Aktuella stadgor för föreningen. 
2) Verksamhetsberättelse, bokslut och revisorns eller verksamhetsgranskarens utlåtande 

från den föregående perioden. I utlåtandet ska konstateras om ett möjligt bidrag som 
beviljats föregående året har använts enligt bidragsvillkoren. Den egentliga 
verksamhetens intäkter och kostnader ska specificeras per verksamhetsområde i 
resultaträkningen eller dess bilaga. 

3) Budget och verksamhetsplan för den period för vilket man ansöker om bidrag. Ifall bara 
en liten del av den sökandes verksamhet förverkligas i Sjundeå, levereras budgeten 
och verksamhetsplanen  

a. för den del som berör verksamheten som stöds och  
b. för de delar som de påverkar verksamheten som ordnas med bidraget.  

Från bidragsansökan och bilagor ska framgå de uppgifter om den sökandes 
ekonomiska situation som behövs för att fatta beslut om bidrag. Före man kan fatta 
beslut om bidrag kan man be om nödvändiga tilläggsutredningar av den sökande 
gällande verksamheten som ska understödas. 
 

Beslut i bidragsärenden 
 
Bildningsnämnden beslutar om bidrag på basis av bildningsdirektörens presentation. Då 
beslut fattas ska man undvika onödig splittring av bidragen. Syftet med att dela ut bidrag 
är att möjliggöra verksamhet, så medel delas vid behov ut med rotationsprincip eller på 
annat förnuftigs sätt så, att bidraget även de facto möjliggör förverkligande av 
verksamheten som får bidrag. 
 
Ett allmänt bidrag kan vara högst 50% av de kostnader som i det senast godkända 
bokslutet anvisats som kostnader som föranletts av den egentliga verksamheten. 
Verksamhetsbidraget kan vara högst 50% av de kostnader som den understödda 
verksamheten föranlett. Ifall den sökande får både allmänt bidrag och verksamhetsbidrag 
kan man bevilja den sökande högst 50% av kostnaderna som orsakade av den sökandes 
egentliga verksamhet.  
 
Godtagbara utgifter är inte utgifter orsakade av förmedlingsverksamhet, förvärv av inkomst 
eller affärsverksamhet, kostnader för förvärv av annonsering, avdrag från skulder, 
mötesarvoden, medlemsavgifter, avskrivningar och reservationer. 
 
Till de som sökt bidrag skickas ett beslutsutdrag från bildningsnämndens mötesprotokoll 
på beslutet. Utdraget skickas till föreningens adress som meddelats på 
ansökningsblanketten. Den sökande har rätt till ändringssökande. Till beslutet bifogas 
anvisningen om ändringssökande. 
 
Utbetalning av bidrag 
 
Bidrag enligt nämndens beslut betalas in på det bankkonto som ansökan meddelat i 
ansökningen. 
 



Uppföljning av användningen av bidragen 
 

Då man skriver under ansökningsblanketten förbinder sig föreningen att returnera det 
bidrag Sjundeå kommun betalat föreningen, ifall beslutet om beviljande av avdrag hävs 
eller föreningen bryter mot bidragsvillkoren. Kommunens myndigheter har rätt att granska 
mottagarens medelsanskaffning och dokument gällande den för att reda ut om 
bidragsvillkoren följs. Om mottagaren inte har följt villkoren för bidragen kan man kräva att 
bidraget återbetalas. 

 
Om arten av och/eller tidpunkt för den verksamhet som uppgivits i ansökan om 
verksamhetsbidrag ändras, ska ändringen godkännas av chefen för biblioteks- och 
fritidstjänster.  
 
Ifall den verksamhet som uppges i ansökan inte förverkligas pga. sökanden ska bidraget 
returneras i sin helhet. Ifall verksamheten av någon annan orsak inte förverkligas ska 
bidraget returneras till den del det inte har använts i enlighet med de i ansökan uppgivna 
arrangemangskostnaderna. T.ex. om egen finansiering fattas/en ledare fattas är de 
faktorer som beror på sökanden.  Om det t.ex. inte finns deltagare trots att god information 
är orsaken ”annan orsak”. 

 
 

1. Allmänna bidrag och verksamhetsbidrag för 
kulturverksamhet  
 
Med bidrag strävar man efter att öka utbudet på kulturtjänster som erbjuds 
kommuninvånare och göra det mångsidigare.  De som ansöker om kulturbidrag ska i sin 
ansökan specificera antalet medlemmar under 29 år och under 18 år som är Sjundeåbor.   

 
Bidrag för kulturverksamheten beviljas inte  

- åt idrotts- och ungdomsorganisationer eller organisationer inom det fria 
bildningsarbetet   

- åt de organisationer och föreningar som har beviljats allmänt understöd av någon 
annan kommunal myndighet 

- för verksamhet hos ett samfund som bedriver affärsverksamhet 
- för att stöda verksamhet i samfund med beskattningsrätt 
- för vidarefördelning av bidraget i form av bidrag 

 

Allmänt bidrag 
 

Principer och grunder för beviljande 
 
Allmänt bidrag kan beviljas sådana allmännyttiga föreningar och sammanslutningar i 
Sjundeå som har verksamhet året runt och som har inlett sin verksamhet senast under 
föregående kalenderår och som bedriver verksamhet enligt § 2 lagen om kommunernas 
kulturverksamhet (166/2019). Den sökande kan få allmänt bidrag endast från en 
verksamhetssektor som lyder under bildningsnämnden. 

 



Verksamhetsbidrag 
 
Principer och grunder för beviljande 
 
Verksamhetsbidrag kan beviljas för en namngiven verksamhet.  Verksamhetsbidrag kan 
beviljas sådana allmännyttiga föreningar och sammanslutningar som har verksamhet i 
Sjundeå året runt och som har inlett sin verksamhet senast under föregående kalenderår 
och som bedriver verksamhet enligt § 2 lagen om kommunernas kulturverksamhet 
(166/2019), som Sjundeåbor kan delta i.  
 

Beslut om bidrag 
 
Bildningsnämnden beslutar om bidrag på basis av bildningsdirektörens presentation.  

 
Följande ärenden ska beaktas då beslutet om utdelning fattas: 

 
1) omfattning, syfte och kvalitet på den sökandes verksamhet som ska stödas 

a. antalet olika aktörer i verksamheten som stöds 
b. den sökandes verksamhets regionala omfattning 

2) Den sökandes ekonomiska ställning 
a. den sökandes tillgångar 
b. den sökandes egen medelsanskaffning 

3) Bidrag som beviljats den sökande från annat håll och användningen av dem 
4) Den sökandes verksamhets betydelse inom Sjundeås kulturverksamhet 
5) Eventuella bidrag den sökande beviljats föregående år 
6) Eventuellt tillstånd den sökande beviljats att avgiftsfritt eller mot nedsatt avgift få 

användningstur i Sjundeå kommuns utrymmen. 
7) Den sökandes kontakt- och verksamhetsuppgifters offentlighet och tillgänglighet 

elektroniskt (föreningens webbsidor, kanaler för sociala medier, föreningsregistret som 
kommunen upprätthåller) 

8) De mål för verksamhetens utveckling och tyngdpunkter för följande verksamhetsperiod 
som den sökande beskrivit i verksamhetsplanen 

 
Då det gäller den verksamhet som sökanden bedriver fäster man dessutom 
uppmärksamhet vid betydelsen för Sjundeås kulturella verksamhet och fostran.  
 

Startbidrag för nya föreningar 

Startbidrag kan beviljas till kulturföreningar som har inlett sin verksamhet under 
innevarande år eller året före det år föreningen söker bidrag så, att principer för allmänt 
bidrag eller verksamhetsbidrag inte kan tillämpas på föreningen.  För startbidrag gäller 
dock i tillämpliga delar samma villkor som även gäller de andra bidragen.  
Bildningsnämnden kan bevilja dessa föreningar startbidrag enligt prövning på högst 200 €/ 
förening.  Startbidrag ansöks på samma blankett och under samma ansökningstid som 
ansökan om allmänt bidrag. 

 



2. Allmänna bidrag och verksamhetsbidrag för 
ungdomsverksamhet 
 
De som ansöker om bidrag för ungdomsverksamhet ska i sin ansökan specificera antalet 
medlemmar/deltagare under 29 år och under 18 år som är Sjundeåbor.  
 
 
 
Bidrag kan beviljas till: 

- riksomfattande ungdomsorganisationers lokala föreningar som bygger på 
personmedlemskap eller regionorganisationer eller jämförbara, där minst 2/3 av 
medlemmarna är yngre än 29 år 

- andra, lokala, registrerade eller oregistrerade ungdomsföreningar som bygger på 
personmedlemskap och där 2/3 av medlemmarna är yngre än 29 år.  Av en 
oregistrerad förening förutsätts emellertid att den har stadgar och att dess 
förvaltning, verksamhet och ekonomi är organiserad som i en registrerad förening 
och att namntecknarna är myndiga.  Till oregistrerade ungdomsföreningar hänförs 
också sådana ungdomsavdelningar eller -sektioner inom vuxenorganisationer, som 
bokföringsmässigt kan särskiljas från huvudorganisationen 

- Den sökande kan få allmänt bidrag endast från en verksamhetssektor som lyder 
under bildningsnämnden. 

 
Bidrag för ungdomsverksamhet beviljas inte 

- idrotts- och kulturorganisationer eller organisationer inom det fria bildningsarbetet 
- för att stöda ungdomsverksamheten i sammanslutningar med beskattningsrätt 
- för verksamhet hos ett samfund som bedriver affärsverksamhet 
- lagstadgade elevkårer 
- bidraget beviljas inte för vidareutdelning 
- sådana föreningar som har beviljats verksamhetsunderstöd av någon annan 

kommunal myndighet 
 

Allmänt bidrag 
 
Principer och grunder för beviljande 
 
Allmänt bidrag kan beviljas sådana allmännyttiga föreningar och sammanslutningar i 
Sjundeå som har stadgeenlig verksamhet året runt i enlighet med verksamhetsplanen och 
som har inlett sin verksamhet senast under föregående kalenderår och som bedriver 
ungdomsverksamhet enligt § 2 i ungdomslagen (1285/2016).  
 

Verksamhetsbidrag 
 
Principer och grunder för beviljande 
 
Verksamhetsbidrag kan beviljas för en namngiven verksamhet. Verksamhetsbidrag kan 
beviljas sådana allmännyttiga föreningar och samfund som har stadgeenlig verksamhet i 
Sjundeå i enlighet med sin verksamhetsplan och som har inlett sin verksamhet senast 



under föregående kalenderår och som bedriver verksamhet enligt § 2 i ungdomslagen 
(1285/2016) som sjundeåbor kan delta i.  
 

 
 

Beslut om bidrag 
 

Bildningsnämnden beslutar om bidrag på basis av bildningsdirektörens presentation. 
 

Följande ärenden ska beaktas då beslutet om utdelning fattas: 
 

1) omfattning, syfte och kvalitet på den sökandes verksamhet som ska stödas 
a. antalet medlemmar/deltagare under 29 år från Sjundeå med vikt speciellt på 

antalet medlemmar/deltagare under 18 år med hemort i Sjundeå   
b. antal olika verksamheter 
c. organisationens verksamhets regionala omfattning 

2) Den sökandes ekonomiska ställning 
a. den sökandes tillgångar 
b. förhållandet mellan det ansökta bidraget och den sökandes övriga 

medelsanskaffning  
c. förvaltningskostnadernas oproportionellt stora andel av totalkostnaderna under 

den föregående räkenskapsperioden (kan minska understödet) 
3) bidrag och understödslån som den sökande fått av staten, kommunen och 

församlingen, samt deras användning 
4) Betydelsen av det ungdomsarbete den sökande utför 

a. ungdomens uppgifter inom intressebevakning     
b. samhällelig aktivering av unga och förstärkning av det sociala  
c. stöda ungas engagemang och deltagande 
d. främjande av mångkulturalitet och interaktion mellan kulturer 
e. främjande av jämlikhet och tillgänglighet 
f. unikheten av den sökande organisationen 

5) Möjliga bidrag kommunen beviljat den sökande under tidigare år 
6) Eventuellt tillstånd den sökande beviljats att avgiftsfritt eller mot nedsatt avgift få 

användningstur i Sjundeå kommuns utrymmen. 
7) Den sökandes kontakt- och verksamhetsuppgifters offentlighet och tillgänglighet 

elektroniskt (föreningens webbsidor, kanaler för sociala medier, föreningsregistret som 
kommunen upprätthåller) 

8) De mål för verksamhetens utveckling och tyngdpunkter för följande verksamhetsperiod 
som den sökande beskrivit i verksamhetsplanen 

 
Ytterligare tas fasta på betydelsen av den sökandes verksamhet i Sjundeå med tanke på 
ungdomsarbetet och -fostran.  
 

Startbidrag för nya föreningar 
 
Startbidrag kan beviljas till ungdomsföreningar som har inlett sin verksamhet under 
innevarande år eller året före det år föreningen söker bidrag så, att principer för allmänt 
bidrag eller verksamhetsbidrag inte kan tillämpas på föreningen. För startbidrag gäller 



dock i tillämpliga delar samma villkor som även gäller de andra bidragen. 
Bildningsnämnden kan bevilja dessa föreningar startbidrag enligt prövning på högst 200 €/ 
förening. Startbidrag ansöks på samma blankett och under samma ansökningstid som 
ansökan om allmänt bidrag. 

 

3. Allmänna bidrag och verksamhetsbidrag för 
idrottsverksamhet  

 

Med bidrag strävar man efter att öka utbudet på idrottstjänster som erbjuds 
kommuninvånare och göra dem mångsidigare. De som ansöker om bidrag för 
idrottsverksamhet ska i sin ansökan specificera antalet medlemmar/deltagare under 29 år 
och under 18 år som är Sjundeåbor.  
 
Bidrag för idrott beviljas inte:   

- kultur- och ungdomsorganisationer samt organisationer inom det fria 
bildningsarbetet 

- för idrottsverksamhet i föreningar med beskattningsrätt 
- idrottsföreningar/-sällskap på arbetsplatser, vars idrottsverksamhet riktar sig till 

företagets personal 
- för verksamhet hos ett samfund som bedriver affärsverksamhet 
- bidrag beviljas inte för vidarefördelning i form av bidrag 

 

Allmänt bidrag  
 
Principer och grunder för beviljande 
 
Allmänt bidrag kan beviljas sådana allmännyttiga föreningar och sammanslutningar i 
Sjundeå som har stadgeenlig verksamhet året runt i enlighet med verksamhetsplanen och 
som har inlett sin verksamhet senast under föregående kalenderår och som bedriver 
idrottsverksamhet enligt § 2 i idrottslagen (390/2015). 
 

Allmänt bidrag för idrottsverksamhet kan beviljas till samfund i Sjundeå med en mycket 
omfattande eller regionalt betydande idrottsverksamhet eller som kompletterar det 
kommunala utbudet av idrottstjänster.  

 

Verksamhetsbidrag  
 
Principer och grunder för beviljande 
 
Verksamhetsbidrag kan beviljas för en namngiven verksamhet. Verksamhetsbidrag kan 
beviljas sådana idrottsföreningar vars idrottsverksamhet i enlighet med stadgor och 
verksamhetsplan följer § 2 i idrottslagen (390/2015) och som bedrivs i Sjundeå för 
invånare i Sjundeå. 
 



Verksamhetsbidrag för idrottsverksamhet kan beviljas till organisationer eller föreningar 
med en mycket omfattande eller regionalt betydande idrottsverksamhet i Sjundeå eller 
som kompletterar det kommunala utbudet av idrottstjänster. 

 

Beslut om bidrag 
 

Bildningsnämnden beslutar om bidrag på basis av bildningsdirektörens presentation. 

 
Följande ärenden ska beaktas då beslutet om utdelning fattas: 
 
1) mängden funktioner av olika slag inom den sökandes idrottsverksamhet, dess 

omfattning och kvalitet med vikt på idrottsverksamhet för barn och unga 
a. ledda (handledning, träning), regelbundna träningstillfällen –den totala mängden   
b. deltagande i tävlingsverksamhet ordnad av grenförbund –totalprestationer 
c. ordnade idrottsevenemang/turneringar/hemmamatcher – totalantalet 

2) Betydelsen av den sökandes idrottsverksamhet 
a. deltagare i en ledd, organiserad träningsverksamhet – totalantalet (prestationer) 

/verksamhetsår  
b. aktiva idrottare som deltar i grenens idrottsverksamhet – totalantalet 
c. aktiva funktionärer i organisationen/föreningen (administration, utbildade 

tränare/handledare/domare/banmästare osv.) - totalantalet 
3) Idrottsverksamhetens kostnader och den sökandes ekonomiska ställning Kostnaderna 

ska framgå av föreningens/samfundets bokslut som har godkänts av revisor. 
a. kostnader för verksamhetsutrymmen som orsakats av regelbunden 

träningsverksamhet 
b. utbetalda arvoden/löner till handledare eller tränare med bikostnader 
c. information om att sökanden eventuellt har beviljats lov att avgiftsfritt eller mot 

nedsatt avgift få använda Sjundeå kommuns idrottsutrymmen  
d. bidrag som beviljats den sökande från annat håll och eventuellt bidrag som 

beviljats den sökande under tidigare år 
4) Den sökandes kontakt- och verksamhetsuppgifters offentlighet och tillgänglighet 

elektroniskt (föreningens webbsidor, kanaler för sociala medier, föreningsregistret som 
kommunen upprätthåller) 

5) De mål för verksamhetens utveckling och tyngdpunkter för följande verksamhetsperiod 
som den sökande beskrivit i verksamhetsplanen 

 

Ytterligare tas fasta på betydelsen av den sökandes verksamhet i Sjundeå med tanke på 
idrottsverksamheten och -fostran.  
 

Startbidrag för nya föreningar 
 
Startbidrag kan beviljas till idrottsföreningar eller samfund som har inlett sin verksamhet 
under innevarande år eller året före det år föreningen söker bidrag så, att principer för 
allmänt bidrag eller verksamhetsbidrag inte kan tillämpas på föreningen. För startbidrag 
gäller dock i tillämpliga delar samma villkor som även gäller de andra bidragen. 
Bildningsnämnden kan bevilja dessa föreningar startbidrag enligt prövning på högdst 200 
€/ förening. Startbidrag ansöks på samma blankett och under samma ansökningstid som 
ansökan om allmänt bidrag 



 

4. Allmänna bidrag och verksamhetsbidrag för fritt 
bildningsarbete:  
 
Bidrag för fritt bildningsarbete beviljas inte: 

- idrotts-, kultur- eller ungdomsorganisationer  
- åt de organisationer och föreningar som har beviljats understöd av någon annan 

kommunal myndighet 
- för verksamhet hos ett samfund som bedriver affärsverksamhet 
- för att stöda verksamhet i samfund med beskattningsrätt 
- bidrag beviljas inte för vidarefördelning i form av bidrag 

Allmänt bidrag 
 
Principer och grunder för beviljande 
 
Allmänt bidrag kan beviljas sådana allmännyttiga föreningar och samfund i Sjundeå som 
har verksamhet året runt och som har inlett sin verksamhet senast 
 
under föregående kalenderår och som inte hör till någon annan verksamhetssektor som 
har nämnts i detta dokument och som lyder under bildningsnämnden. 
 
De som ansöker om bidrag för fritt bildningsarbete ska i sin ansökan specificera antalet 
medlemmar/deltagare under 29 år och under 18 år som är Sjundeåbor.  
 

Verksamhetsbidrag 
 
Principer och grunder för beviljande 
 
Verksamhetsbidrag kan beviljas för en namngiven verksamhet. Verksamhetsbidrag kan 
beviljas sådana allmännyttiga föreningar och samfund som har verksamhet i Sjundeå året 
runt och som har inlett sin verksamhet senast under föregående kalenderår och som inte 
hör till någon annan verksamhetssektor som har nämnts i detta dokument och som lyder 
under bildningsnämnden. 

 
Den sökande kan få bidrag endast från en verksamhetssektor som lyder under 
bildningsnämnden.  
 

Beslut om bidrag 
 
Bildningsnämnden beslutar om bidrag på basis av bildningsdirektörens presentation.  

 
Följande ärenden ska beaktas då beslutet om utdelning fattas: 

 
1) omfattning, syfte och kvalitet på den sökandes verksamhet som ska stödas 

a. antalet medlemmar/deltagare under 29 år från Sjundeå med vikt speciellt på 
antalet medlemmar/deltagare under 18 år med hemort i Sjundeå  



b. antalet aktiva medlemmar 
c. antal olika aktörer 
d. den sökandes verksamhets regionala omfattning och betydelse 

2) Den sökandes ekonomiska ställning 
a. den sökandes tillgångar 
b. den sökandes egen medelsanskaffning 

3) Bidrag som beviljats den sökande från annat håll och användningen av dem 
4) Möjliga bidrag kommunen beviljat den sökande under tidigare år 
5) Eventuellt tillstånd den sökande beviljats att avgiftsfritt eller mot nedsatt avgift få 

användningstur i Sjundeå kommuns utrymmen. 
6) Den sökandes kontakt- och verksamhetsuppgifters offentlighet och tillgänglighet 

elektroniskt (föreningens webbsidor, kanaler för sociala medier, föreningsregistret som 
kommunen upprätthåller) 

7) De mål för verksamhetens utveckling och tyngdpunkter för följande verksamhetsperiod 
som den sökande beskrivit i verksamhetsplanen 

 
Ytterligare tas fasta på betydelsen av den sökandes verksamhet i Sjundeå med tanke på 
sjundeåbornas välfärd.  
 

Startbidrag för nya föreningar 
 
Startbidrag kan beviljas till föreningar eller samfund som har inlett sin verksamhet under 
innevarande år eller året före det år föreningen söker bidrag så, att principer för allmänt 
bidrag eller verksamhetsbidrag inte kan tillämpas på föreningen. För startbidrag gäller 
dock i tillämpliga delar samma villkor som även gäller de andra bidragen. 
Bildningsnämnden kan bevilja dessa föreningar startbidrag enligt prövning på högdst 200 
€/ förening. Startbidrag ansöks på samma blankett och under samma ansökningstid som 
ansökan om allmänt bidrag. 


