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1. ALLMÄNT OM BIDRAGEN 

 
Ungdomsnämnden beviljar bidrag till ungdomsorganisationer och organisationer för 
yngre tonåringar i Åbo för deras verksamhet, och till verksamhetsgrupper för unga i 
Åbo. Med unga avses personer under 29 år. Minst två tredjedelar (2/3) av medlemmar-
na i ungdomsorganisationen eller verksamhetsgruppen för unga ska vara under 29 år.  
 
Enligt ungdomslagen (72/2006) ska genomförandet av verksamheten ha utgångspunkt i 
gemenskap, solidaritet, likställdhet och jämlikhet, kulturell mångfald och international-
ism, sunda levnadsvanor samt respekt för miljön och livet. 
 
Ungdomsnämndens verksamhetsidé är att möjliggöra, stöda och säkerställa ett balan-
serat liv och självständig tillväxt för barn och unga. Förutsättningen för att bidrag ska 
beviljas är att verksamheten som ansöker om bidrag stöder denna verksamhetsidé.  
 
Ungdomsnämnden har som utgångspunkt att bidraget ska vara ett stöd, inte täcka hela 
verksamheten. Varje organisation och verksamhetsgrupp som ska få bidrag ska ha 
egen medelanskaffning för genomförandet av sina aktiviteter. De bidrag som nämnden 
beviljar får sammanlagt vara högst 80 procent av föreningens eller verksamhetsgrup-
pens totalkostnader. Nämnden har rätt att återkräva det bidragsbelopp som överskrider 
ovan nämnda gräns. 
 
Ungdomsnämndens bidragsformer är projektbidrag, verksamhetsbidrag och avtalsba-
serat bidrag.  Dessutom kan ungdomsnämnden bevilja stipendier för ungdomsarbete 
utan ansökan. 
 
Man måste ansöka om bidragen inom den utsatta tiden och ansökningarna måste vara 
framme senast kl. 16.00 på den utsatta dagen. Om den utsatta dagen är en lördag eller 
helgdag ska bidragsansökan vara inne senast följande vardag kl. 16.00. Försenade bi-
dragsansökningar behandlas inte. 

 
 

 
2. VAD BEVILJAS UNGDOMSNÄMNDENS BIDRAG  

INTE FÖR 
 

• stöd till ungdomsverksamhet i ett samfund med beskattningsrätt 
• ungdomsverksamhet utanför Åbos gränser 
• ungdomsverksamhet som ordnas av en skola, läroanstalt eller annan institution 
• ungdomsgrupper vars verksamhet ska anses vara verksamhet som ordnas av 

kommunen 
• byggande och ombyggnad av lokaler eller fastigheter, aktielägenheter eller anskaff-

ning av maskiner och apparater som har en drifttid på över 3 år 
• verksamhet som strider mot god sed eller är kränkande       
• företagsverksamhet och privatpersoner, med undantag för stipendierna för ung-

domsarbete 
 

Ungdomsnämnden beviljar inte bidrag till sökande som har fått ett annat bidrag för 
samma ändamål från Åbo stad.  
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3. DELNINGSGRUNDER FÖR UNGDOMSNÄMNDENS BIDRAG 

 
Utgående från sin bedömning fattar ungdomsnämnden beslut om beviljande av bidrag 
för ungdomsarbete, om belopp och användningsändamål. Med bidrag till ungdomsar-
bete stöds sådan verksamhet som främjar delaktighet och jämlikhet, stöder uppbygg-
naden av vardagen och/eller bidrar till den allmänna utvecklingen av ungdomsarbetet. 
 
När behovet av bidrag och dess belopp bedöms beaktas den sökandes verksamhets 
ändamål, omfattning och kvalitet samt övriga finansieringsmöjligheter. 

 
Verksamheten som får bidrag måste vara ungdomsinriktad. När ungdomsinriktningen 
bedöms fäster man även uppmärksamhet bland annat vid följande: 
 
• förverkligar verksamheten ungdomsnämndens verksamhetsidé? 

www.turku.fi/ungdomar   
 
• på vilket sätt och i vilken utsträckning kan unga själva vara delaktiga i planeringen, 

förverkligandet och bedömningen av verksamheten?  
 

• är verksamheten öppen för alla unga? Om inte, varför?  
 

• på vilket sätt främjar verksamheten ungas välmående, tillväxt och utveckling?  
 

• på vilket sätt får så många unga som möjligt nytta av verksamheten?  
 
 

4. ANSÖKA OM BIDRAG 
 

Information om de bidrag som finns att söka, samt ansökningsblanketter som går att 
skriva ut finns på ungdomstjänsternas webbsida på adressenwww.turku.fi/ungdomar  -> 
bidrag. Den ansökningstid som nämns i meddelandet om ansökan ska följas. Blanket-
terna som används för att ansöka om stöd från ungdomsnämnden finns på finska och 
svenska. 

 
 

5. BIDRAGSFORMER 
 

Ungdomsnämndens bidragsformer är projektbidrag, verksamhetsbidrag, avtalsbaserat 
bidrag.  Dessutom kan ungdomsnämnden bevilja stipendier för ungdomsarbete utan 
ansökan. 

 
5 a) Projektbidrag 

 
Vem kan få projektbidrag 
 
Projektbidraget är avsett att stöda ungdomsverksamhet som ordnas av ungdomarna 
själva och fria ungdomsverksamhetsgrupper. Av de personer som ansvarar för verk-
samheten eller förverkligar projektet ska minst 2/3 vara under 29 år. Grupperna som 
ska få bidrag kan också vara ungdomsgrupper som verkar i samband med verksam-
hetsgrupper för vuxna. 

http://www.turku.fi/ungdomar
http://www.turku.fi/ungdomar
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Projektbidrag beviljas för ungdomsverksamhet i sådana ungdomsföreningar och verk-
samhetsgrupper för unga som inte får verksamhets- eller avtalsbaserat bidrag från 
ungdomsnämnden.  
 
För vilket ändamål 
 
Projektbidrag beviljas för evenemang som ordnas vid ett specifikt tillfälle, såsom läger-
verksamhet och annan verksamhet som unga själva förverkligar och organiserar och 
som stöder ungas egen delaktighet och påverkan. Enligt sin bedömning kan nämnden 
bevilja bidrag för andra ändamål också. Projektbidrag delas ut två gånger om året. 
 
Ansökningstider och ansökan 

 
1) I-ANSÖKAN: före sista januari (i första hand för projekt under första halvan av året, 

månaderna 1–6)  
2) II-ANSÖKAN: före 15 maj (i första hand för projekt under andra halvan av året, må-

naderna 7–12). 
 

Man använder ungdomsnämndens blankett för att ansöka om projektbidrag. Ansök-
ningsblanketten finns på ungdomstjänsternas webbsida på adressen 
www.turku.fi/ungdomar  -> bidrag. 
 
 Utredning av hur bidraget används 

 
Man måste lämna in en redovisning av hur projektbidraget används genom att använda 
ungdomstjänsternas  
blankett (www.turku.fi/ungdomar). De som undertecknat ansökan är ansvarspersoner. 
 
Projektbidrag betalas ut mot godtagbara utgiftsverifikat (t.ex. kvitton, fakturor) och mot 
redovisningen av hur bidraget har använts. 

 
Tidtabell för redovisningen: 

 
1) I-ANSÖKAN: redovisningen om bidraget ska göras före slutet av juni  
2) II-ANSÖKAN: redovisningen om bidraget ska göras före slutet av december 

 
Nya bidrag betalas inte ut förrän tidigare bidrag har redovisats som de ska.  

 
 

5 b) Verksamhetsbidrag  
 

Vem kan få verksamhetsbidrag och för vilket ändamål 
 
Verksamhetsbidrag beviljas för genomförande av allmän ungdomsverksamhet utgå-
ende från stadgarna och verksamhetsplanen i ungdomsföreningar i Åbo och till region-
ala organisationer som kan likställas med sådana. Om det är frågan om en organisat-
ion för vuxna som ordnar ungdomsverksamhet, ska dess andel åtskiljas från förening-
ens övriga verksamhet i bokföringen och i verksamhetsberättelsen. 
 
Till regionala organisationer som utgörs av ungdomsföreningar med personmedlemmar 
kan verksamhetsbidrag beviljas under förutsättning att den regionala organisationen är 

http://www.turku.fi/ungdomar
http://www.turku.fi/ungdomar
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registrerad och har Åbo stad som sitt huvudsakliga verksamhetsområde.  I bidragsan-
sökan ska samma information om var och en av de lokala föreningarna finnas med 
som andra ungdomsföreningar måste uppge. 

 
Av medlemmarna i ungdomsföreningen och den regionala organisationen ska 2/3 av 
medlemmarna vara under 29 år.  Av en icke registrerad ungdomsförening förutsätts det 
att dess förvaltningsverksamhet och ekonomi är ordnad som i en registrerad förening 
och att de som undertecknar ansökan är myndiga. 

 
 
Ansökningstid och ansökan för verksamhetsbidrag 

 
• Verksamhetsbidrag söks före slutet av mars. 

 
Verksamhetsbidraget ansöks och redovisas på ungdomsnämndens blanketter. Ansök-
ningsblanketten och redovisningsblanketten finns på ungdomstjänsternas webbsida på 
adressen www.turku.fi/ungdomar  -> bidrag. Hur bidraget från föregående år har an-
vänts ska redovisas i samband med att man ansöker om nytt bidrag. 

             
Under punkten sökande på ansökan ska den sökandes officiella namn skrivas in.  

 
Alla de dokument som krävs ska bifogas till ansökan om verksamhetsbidrag. Detta är 
nödvändigt för att kunna behandla ansökningarna och för att de ska gå att jämföra med 
varandra. Ansökningen kan kompletteras senare, men så kompletta ansökningar som 
möjligt snabbar upp beslutsprocessen. Kompletteringar eller bilagor som saknas ska 
vara inne senast den 30 april.  Ärendet kan avgöras trots att uppgifter saknas.  
 
 Till en ansökan om verksamhetsbidrag ska följande bifogas:  

 
� Föreningens godkända verksamhetsplan  
� Föreningens godkända budget  
� Föreningens stadgar om det är första ansökan eller om det har gjorts ändringar i 

stadgarna 
 
Om föreningen har beviljats verksamhetsbidrag föregående år ska följande bifogas till 
ansökan:   

 
� resultaträkning (enligt inkomst- och utgiftsslag) och balansräkning jämte bilagor 
� verksamhetsberättelse 
� revisionsberättelse / verksamhetsgranskningsberättelse 
 
 
Utredning av hur bidraget används 
 
Det ska alltid lämnas in en redovisning av hur verksamhetsbidraget används. Verk-
samhetsbidraget redovisas på ungdomsnämndens blanketter. Redovisningsblanketten 
finns på ungdomstjänsternas webbsida på adressen www.turku.fi/ungdomar  -> bidrag. 
 
 
 
 

http://www.turku.fi/ungdomar
http://www.turku.fi/ungdomar
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Till redovisningen av verksamhetsbidraget ska följande bifogas: 
 

� resultaträkning (enligt inkomst- och utgiftsslag) och balansräkning jämte bilagor  
� verksamhetsberättelse,  
�  revisionsberättelse / verksamhetsgranskningsberättelse 

 
Utredningen ska vara inlämnad senast den 30 april.  
 
Förskott på verksamhetsbidraget 
 
• Vem kan få  
 
Föreningar som föregående år fick verksamhetsstöd från ungdomsnämnden har rätt till 
förskott. De kan få ett förskott på högst 50 procent av beloppet för föregående års 
verksamhetsbidrag. 
 
• Hur ansöker man 
 
Man ansöker om förskott på verksamhetsbidraget på ungdomstjänsternas förskottsan-
sökningsblankett. Ansökningsblanketten finns på ungdomstjänsternas webbsida på 
adressen www.turku.fi/ungdomar  -> bidrag. 
 
Föreningen förbinder sig att betala tillbaka förskottsbidraget om föreningens rätt att få 
bidrag avslås i samband med nämndens slutgiltiga beslut.  
 
Grunder för beviljande och utbetalning 
 
Bidragen beviljas utgående från de ansökningar om bidrag, verksamhetsplaner, budge-
ter samt föregående års utbetalningar och verksamhet som har lämnats in inom utsatt 
tid.  
 
Verksamhetsbidraget betalas ut när beslutet har vunnit laga kraft. Nya bidrag betalas 
inte ut förrän tidigare bidrag har redovisats som de ska.  

 
5 c) Avtalsbaserat bidrag  

 
Vem kan få avtalsbaserat bidrag? 

 
Avtalsbaserat bidrag kan beviljas till registrerade ungdomsorganisationer i Åbo och 
därmed jämförbara regionala organisationer som förbinder sig till de inkomst- och till-
växtrelaterade målsättningar som nämnden godkänner separat. 

 
Målet med avtalet med ungdomsorganisationerna är att ungdomsnämnden stärker or-
ganisationens verksamhet på lång sikt samt utvecklingen av ungdomsverksamhetens 
kvalitet och kvantitet. Organisationens mål och verksamhet ska motsvara utvecklings-
åtgärderna i ungdomsväsendets strategiska avtal och ungdomsnämndens verksam-
hetsidé. (www.turku.fi ) 

 
Ungdomsnämnden godkänner avtalet och fattar beslut om bidragets belopp årligen. 
Det avtalsbaserade bidraget betalas ut när beslutet har vunnit laga kraft.  
 

http://www.turku.fi/ungdomar
http://www.turku.fi/
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Hur ansöker man första gången 
 
Man ansöker om bidraget med ungdomsnämndens blankett för avtalsbaserade bidrag: 
www.turku.fi/ungdomar   -> bidrag 
 

• Man ska ansöka om avtalsbaserade bidrag före slutet av september. 
 

Förutsättningen för att ett avtalsbaserat bidrag ska beviljas är att avtalsförhandlingar 
hålls och avtalet görs upp enligt dem.  
 
Redovisning av avtalsbaserade bidrag 
 
Årligen hålls bedömnings- och utvecklingsförhandlingar och förhandlingar om plane-
ringen av verksamheten och ekonomin tillsammans med föreningens representanter.  
 
Föregående års räkenskapsredovisning för det avtalsbaserade bidraget skickas in 
före den 30 april.  
 
Till den redovisning av hur det avtalsbaserade bidraget har använts ska följande bifo-
gas: 
� resultaträkning (enligt inkomst- och utgiftsslag) och balansräkning jämte bilagor, 
� verksamhetsberättelse 
� revisionsberättelse / verksamhetsgranskningsberättelse 

 
6 KONTROLL AV ANVÄNDNINGEN AV BIDRAGEN 

 
Ungdomsnämnden övervakar att bidragsanvisningarna följs. Om föreningen bryter 
mot bidragsanvisningen ska bidrag som beviljats av staden och som eventuellt redan 
tagits i användning betalas tillbaka i sin helhet.  
 
Beviljade bidrag ska användas för de ändamål de beviljats för. Om den som beviljas  
bidrag inte ger en godtagbar redovisning av användningen av bidraget inom den ut 
satta tiden, kan de beviljade bidragen återkrävas. 

 
Om det beviljade bidraget inte kan användas för det ändamål det beviljats för, ska 
den sökande betala tillbaka det utbetalade bidraget eller en del av det eller be ung-
domsnämnden om en förskottsändring av användningsändamålet. 
 
Ungdomsnämnden har rätt att granska bidragsmottagarnas räkenskaper och verk-
samhet vad gäller de bidrag ungdomsnämnden har beviljat. 
 
Ungdomsnämnden granskar årligen räkenskaperna för fem föreningar som beviljats 
verksamhetsbidrag och som väljs ut genom lottning. Vid behov granskas övriga före-
ningars räkenskaper om nämnden besluter det. 
 
När bidragen beviljas följs de allmänna anvisningarna för stadens bidrag. 

 
7 ÄNDRINGSSÖKANDE 

 
Man söker ändring i bidragsbeslut enligt bestämmelserna i kommunallagen 
(365/1995). 

http://www.turku.fi/ungdomar
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UNGDOMSNÄMNDENS BIDRAGSANVISNING - TIDTABELL 
 
JANUARI 
31.1 I-ansökningstiden för projektbidrag löper ut. 

I första hand för projekt under första halvan av året månaderna 1–6 
 
FEBRUARI   

- ungdomsnämnden fattar beslut om projektbidrag  
 
MARS 
31.3 Verksamhetsbidragens ansökningstid löper ut 

- ungdomsnämnden fattar beslut (i maj) 
 Bilaga  
� Föreningens godkända verksamhetsplan  
� Föreningens godkända budget  
� Föreningens stadgar om det är första ansökan eller om det har gjorts ändringar i 

stadgarna 
Redovisning för föregående år (verksamhetsberättelse, bokslut och verksamhets-
granskning). Gäller de föreningar som fick verksamhetsbidrag föregående år. 
 
 

 
APRIL 
30.4 Redovisning av hur avtalsbaserade bidrag använts föregående verksamhetsår  
 
30.4 Redovisning av hur verksamhetsbidrag använts föregående år (verksamhetsberät-

telse, bokslut och verksamhetsgranskning) om ingen ny ansökan om verksamhetsbi-
drag lämnas in 

  
 
 
MAJ 
15.5 II-ansökningstiden för projektbidrag löper ut. 

I första hand för projekt under andra halvan av året, månaderna 7–12 
 

Utvärderings- och utvecklingsförhandlingar med ungdomsorganisationer som ska få 
avtalsbaserade bidrag  
 

- ungdomsnämnden fattar beslut om verksamhetsbidrag 
 
JUNI 

- ungdomsnämnden fattar beslut om projektbidrag  
- redovisning ska göras om projektbidrag i I-ansökan (första halvan av året) 

 
SEPTEMBER 
30.9  Ansökningstiden för avtalsbaserade avtal löper ut (för nya ungdomsorganisationer) 
 
NOVEMBER 

Utvärderings- och utvecklingsförhandlingar med ungdomsorganisationer som ska få 
avtalsbaserade bidrag  

 
DECEMBER 

Ungdomsnämnden fattar beslut om avtalsbaserade bidrag 
- redovisning ska göras om projektbidrag i II-ansökan (senare halvan av året)  
-  

Man måste ansöka om bidragen inom den utsatta tiden och ansökningarna måste vara 
framme senast kl. 16.00 på den utsatta dagen. Om den utsatta dagen är en lördag eller 
helgdag ska bidragsansökan vara inne senast följande vardag kl. 16.00. Försenade bi-
dragsansökningar behandlas inte. 
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