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STADSSTYRELSENS ALLMÄNNA SEKTIONS
PRINCIPER FÖR BEVILJANDE AV UNDERSTÖD
Vanda stadsfullmäktige beviljar årligen stadsstyrelsens allmänna sektion anslag för att stödja
organisationer och verksamhetsgrupper som främjar Vandabors välfärd och hälsa samt lokala
samhällsaktiviteter. Dessa principer för beviljande av understöd kompletterar Allmänna principer
för beviljande av understöd och stipendier som stadsstyrelsen godkänt.
(stadsstyrelsen 11.12.2017 § 6).
Allmänna sektionen beslutar om hur dess understödsanslag fördelas mellan de olika
understödsformerna och beviljar understöden. Understöd beviljas enligt prövning organisationer,
sammanslutningar eller verksamhetsgrupper som har varit verksamma minst ett år.
Allmänna sektionen beviljar understöd enligt följande indelning:
1. Understöd för främjande av välfärd och hälsa
1.1. Verksamhetsunderstöd för främjande av välfärd och hälsa
1.2. Verksamhetsunderstöd för aktörer som utför samhällsnyttigt arbete
2. Understöd för lokala samhällsaktiviteter
2.1 Projektunderstöd för lokala samhällsaktiviteter
2.2. Verksamhetsunderstöd för lokala samhällsaktiviteter

1. UNDERSTÖD FÖR FRÄMJANDE AV VÄLFÄRD OCH HÄLSA
Understöd kan beviljas organisationer, sammanslutningar eller verksamhetsgrupper vars
verksamhet främjar Vandabornas välfärd och hälsa. Med understöden stöds i första hand
verksamhet som minskar välfärdsskillnaderna i Vanda.
Verksamheten som understöds ska vara avsedd för sårbara grupper såsom barn, unga, familjer
med små inkomster, äldre personer, långtidssjuka, handikappade, personer i behov av missbruksoch mentalvårdstjänster, personer som behöver krishjälp, bostadslösa, minoritetsspråkgrupper
och -kulturgrupper, personer med utkomstproblem eller andra beaktansvärda befolkningsgrupper
med tanke på främjande av välfärd och hälsa.
Syftet med understöden är att främja:
• hälsan och funktionsförmågan samt möjligheterna att klara sig på egen hand,
• ett självständigt och aktivt liv för seniorer,
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möjligheten till hjälp och kamratstöd för dem som hör till någon sårbar grupp,
tillgången till krishjälp,
integrering.

Understöd kan beviljas:
• folkhälsoorganisationer,
• patientorganisationer,
• handikapporganisationer,
• barnskyddsorganisationer,
• organisationer verksamma inom missbrukararbetet,
• seniororganisationer,
• organisationer verksamma inom ungdomsfostran,
• de arbetslösas organisationer och
• andra organisationer, föreningar eller oregistrerade verksamhetsgrupper med verksamhet
vars syfte är att främja välfärd och hälsa.
Man utgår från att de aktörer som delar ut mathjälp och får understöd för sin verksamhet strävar
efter ett gott samarbete med verksamheten Gemensamt bord.
Det beviljade anslaget kan täcka högst 70 procent av kostnaderna för den verksamhet som
understöds.
Understöd beviljas inte sådan motions-, ungdoms- eller kulturverksamhet som får någon annan
typ av stadens understöd.
Om understöd ansöks årligen inom februari månad.

1.1 Verksamhetsunderstöd för främjande av välfärd och hälsa
Understödet är avsett för kostnader för organisering av verksamhet som främjar välfärd och hälsa.
Som understödskostnader godkänns kostnader för ordnande av klubbar, kamratstöd,
frivilligverksamhet samt rådgivning och handledning.
Understödet kan också täcka allmänna kostnader såsom löne-, hyres- eller telefonkostnader och
kostnader för anskaffning av material i anslutning till organiseringen av verksamheten.
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1.2 Verksamhetsunderstöd för aktörer som utför samhällsnyttigt arbete
Understöd för aktörer som utför samhällsnyttigt arbete kan beviljas etablerade organisationer,
sammanslutningar och verksamhetsgrupper i enlighet med följande kriterier:
• Verksamheten stärker på ett särskilt betydelsefullt sätt Vandabornas välfärd, och
avsaknaden av denna verksamhet försämrar klart målgruppens möjligheter att klara av
vardagen.
• Verksamheten kompletterar på ett betydelsefullt sätt stadens egen serviceproduktion och
staden producerar inte motsvarande service.
• Verksamheten som understöds är främst serviceverksamhet som riktar sig till vissa
specialgrupper i Vanda.
• Aktören har utöver stadens understöd egen medelanskaffning eller annan offentlig
finansiering samt avlönad personal.
Understöd beviljas för kostnader för allmännyttig verksamhet i enlighet med organisationens
regler.
Av alla sökande väljer staden ut aktörer med en verksamhet som bäst uppfyller villkoren ur
stadens perspektiv. Ett partnerskapsavtal för 1–3 år görs upp med de aktörer som beviljas
understöd. Beslut om beviljande av understöd fattas varje år efter att budgeten har godkänts.

2. UNDERSTÖD FÖR LOKALA SAMHÄLLSAKTIVITETER
Med understöd för lokala samhällsaktiviteter stöds verksamhet som ordnas av invånare,
organisationer och verksamhetsgrupper och som främjar samhörighet och delaktighet på lokal
eller regional nivå.
Med understödet vill man uppmuntra till ny verksamhet som engagerar och inspirerar olika
sammanslutningar och grupper runtom i staden.
Understöd kan beviljas verksamhet som i området främjar:
• samhörighet,
• möten mellan invånare,
• kommunikation och informationsförmedling,
• växelverkan mellan olika befolkningsgrupper eller
• förbättring av trivseln och tryggheten i stadsmiljön.
Understöden kan beviljas som verksamhetsunderstöd eller projektunderstöd.
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En sammanslutning som beviljats understöd ska offentliggöra att den fått understöd av Vanda
stad.
Verksamheten som understöds ska vara öppen för alla.
Om evenemanget har en klar målgrupp eller en begränsad publik, ska det framgå av ansökan hur
villkoren för öppenhet förverkligas. Vid beviljandet av understöd tar man hänsyn till regional
jämlikhet och följer upp att tvåspråkigheten förverkligas.
Om sökanden beviljas verksamhetsunderstöd för lokala samhällsaktiviteter, kan projektunderstöd
beviljas för evenemang som inte ingår i verksamhetsplanen för samma år.
Understöd för lokala samhällsaktiviteter kan inte beviljas för evenemang eller verksamhet som i
första hand är kultur-, ungdoms- eller idrottsevenemang eller som redan understöds med någon
annan typ av anvisat understöd.

2.1 Projektunderstöd för lokala samhällsaktiviteter
Med projektunderstödet för lokala samhällsaktiviteter stöds genomförandet av
invånarevenemang och byafester och innovativa projekt som främjar samhörighet.
Understödet kan ansökas kontinuerligt.
Ansökan ska lämnas in senast 21 dygn före evenemanget och 21 dygn före den allmänna
sektionens möte där sökanden önskar få ansökan behandlad.
Projektunderstöd för lokala samhällsaktiviteter kan ansökas också för flera evenemang som
ordnas under samma år på en och samma ansökan om projektunderstöd.
Sökanden kan beviljas understöd för olika evenemang samtidigt, om sökanden tidigare har fått
understöd av Vanda stad och redovisat det beviljade understödet enligt anvisningar.
Alla evenemang på samma ansökan redovisas på en gång och understödet betalas ut mot
redovisning som baserar sig på verifikat.
Följande kostnader för det evenemang som understöds kan godkännas:
• Artisternas arvoden, expertföreläsningar och artisternas backstagekostnader.
• Direkta och nödvändiga kostnader för anordnande av evenemang (t.ex.
dekoreringskostnader i mindre skala, kostnader för anskaffning av handlingar och tillstånd,
försäkringar, myndighetsavgifter, renhållningskostnader samt ordningsvakternas arvoden).
• Hyror, om evenemanget förutsätter att lokal eller teknik hyrs.
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Rimliga informationskostnader.
Resekostnader i anslutning till evenemanget enligt det billigaste sättet att resa med
offentliga färdmedel samt skattefri kilometerersättning enligt reseräkning/kördagbok.
Serveringskostnader cirka 2 euro /person.

Följande utgifter godkänns inte som kostnader: räkningar eller produktionsarvoden som
föreningen betalat till sig själv, anskaffningar av apparater och material, pris, gåvor, stipendier,
räkningar för alkoholservering, räkningarnas dröjsmålskostnader, kontorskostnader och
administrativa kostnader, dagpenningar och kostnader för resor utomlands, bränslekostnader i
anslutning till resor samt kostnader för föreningens interna årsfester, utbildningar eller
motsvarande verksamhet.
En redovisning över det beviljade understödet ska göras upp senast två månader efter att
evenemanget avslutats eller inom den tidsrymd som fastställts av den allmänna sektionen. Om
understödsbeslutet fattas efter evenemanget, räknas tidsfristen för redovisningen från beslutet.
Om ingen redovisning lämnas in inom utsatt tid utbetalas inte understödet eller återkrävs ett
redan utbetalt understöd.
Projektunderstöd för lokala samhällsaktiviteter kan fås i förskott mot förbindelse högst 75
procent. Man kan inte ansöka om förskott efter evenemanget.

2.2 Verksamhetsunderstöd för lokala samhällsaktiviteter
Föreningar som regelbundet och i stor utsträckning ordnar samhällsaktiviteter avsedda för
områdets invånare kan ansöka om verksamhetsunderstöd för lokala samhällsaktiviteter.
Understöd kan beviljas för verksamhet som förbättrar förutsättningarna för samhällsaktiviteten i
Vanda; invånarnas möjligheter att delta och påverka.
Exempelvis stadsdelsföreningar, byaföreningar eller boendeföreningar kan ansöka om
understödet.
Vid ansökan följs verksamhetsunderstödens ansöknings- och redovisningsanvisningar.
Det beviljade anslaget kan täcka högst 70 procent av kostnaderna för den verksamhet som
understöds.
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3. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN OM OCH REDOVISNING AV
VERKSAMHETSUNDERSTÖD
Verksamhetsunderstöden för främjande av välfärd och hälsa, för samhällsnyttigt arbete och lokala
samhällsaktiviteter ansöks före utgången av februari varje år.
Verksamhetsunderstöd beviljas en gång per år och ska användas under året det beviljas.
Understöd beviljas inte retroaktivt.
Självfinansieringsandelen kan kompletteras med talkoarbetstimmar.
Den som ansöker om understöd kan vid behov ge ytterligare upplysningar och utredningar i en
separat bilaga.
Det är möjligt att skriftligen ansöka om verksamhetsunderstöd i förskott 50 % av den andel som
beviljats sökanden året innan ur samma understödstyp.
En redogörelse för användningen av det beviljade understödet ska ges före utgången av maj eller
inom den utsatta tiden som nämns i beslutet om beviljande av understöd på blanketten
”Redogörelse över användningen av understöd som beviljats av stadsstyrelsens allmänna sektion”.
På blanketten anges som kostnader den understödda verksamhetens kostnader. Om löner eller
arvoden betalas med det beviljade stödet ska understödstagaren se till att förskottsinnehållning
verkställs och att andra lagstadgade avgifter betalas.
Som verksamhetsunderstödets kostnader godkänns inte kostnader för medelanskaffning eller
anskaffning av inkomster eller kostnader för affärsverksamhet, räntor eller amorteringar på
skulder, indrivningskostnader, mötesarvoden, kostnader för alkoholservering, dagpenningar,
medlemsavgifter till områdes- eller distriktsorganisationer, avskrivningar eller
verksamhetslokalernas renoverings- och ombyggnadskostnader.
En redogörelse för användningen av det beviljade understödet ska alltid lämnas in.
Ifall hela eller en del av understödet blir oanvänt ska det återbetalas till staden eller så ska
understödstagaren anhålla om förlängd tid av staden för att få använda understödet följande år.
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