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Ändringar i 
bidragskategorierna

Bakgrunden är 
välfärdsområdesreformen, Borgå 
stads organisationsreform samt 

strävan efter jämlikhet och 
transparent beslutsfattande 
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Bidrag som Borgå stad beviljar 2023

8.3.2023

Minna Särelä

Idrottsbidrag

Ungdomsbidrag

Kulturbidrag- och stipendier samt 
museibidrag

Bidrag för grundläggande 
konstundervisning

Nu på lika villkor genom ansökan: Bidrag 
till medborgarinstitutets elevföreningar

Nytt: Bidraget för social delaktighet

Bidrag för morgon- och 
eftermiddagsverksamhet inom den 

grundläggande utbildningen

Bidrag för underhåll och ombyggnad av 
enskilda vägar

Museibidrag

Under beredning: Skärgårdsbidrag för 
samhälleliga infrastrukturprojekt



Nytt bidrag för social delaktighet
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Bidrag för medborgarverksamhet

Bidrag för sysselsättningsprojekt

Social- och hälsovårdssektorns bidrag

Ungdomsbidrag

Bya- och invånarföreningar

Pensionärsföreningar

Bidrag för social delaktighet

Ungdomsbidrag

2022 2023

Föreningsverksamhet som främjar 
integration



Bidrag för social delaktighet

• Följande föreningar kan ansöka om bidrag:

• invånar- och byaföreningar

• föräldraföreningar

• pensionärsföreningar

• traditionsföreningar

• föreningar som ordnar mångkulturell eller integrationsstödjande verksamhet

• föreningar som främjar arbetslösas sociala delaktighet samt andra allmännyttiga föreningar, 

samfund och grupper som främjar delaktighet eller medborgarverksamhet.

• Samtidigt upphörde följande tidigare separata bidragsformer:

• bidrag för medborgarverksamhet

• bidrag för sysselsättningsprojekt

• social- och hälsovårdssektorns bidrag.
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Ändringar i kriterier för 
beviljande av bidragen

Bakgrunden är strävan efter jämlikhet 
och transparent beslutsfattande samt 

att uppnå den önskade effekten av 
bidragen

25.10.2022

Minna Särelä



Man beslöt att förenhetliga kriterierna för beviljande av 

följande bidrag i årets bidragsansökan:

• Idrottsbidrag

• Allmänt bidrag

• Ungdomsbidrag

• Allmänt bidrag

• Projektbidrag

• Bidrag för social delaktighet

• Kulturbidrag

• Projektbidrag för kulturverksamhet

• Konstnärsstipendium

• Bidrag till medborgarinstitutets 

elevföreningar
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Två nivåer av bedömningskriterier för 

bidragsansökningarna

1) Obligatoriska kriterier 2) Jämförelsekriterier
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Endast en del av ansökningarna 
uppfyller de obligatoriska 

kriterierna

Ansökan

Ansökan

Ansökan

Med 
jämförelsekriterierna 

jämförs ansökningarna 
med kriterierna...

och med varandra



Enhetliga obligatoriska kriterier
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• Verksamhet som bidrag inte beviljas för:

• Verksamhet, som är direkt anknuten till affärsverksamhet eller vars centrala syfte 

är att samla in pengar

• Samma verksamhet som staden införskaffar som köpt tjänst

• för att ges vidare

• stadens egen verksamhet eller verksamhet som genomförs för att finansiera stadens egen verksamhet

• samma verksamhet som Borgå stad redan beviljat ett annat slag av bidrag för

• produktion av tjänst som är underställd upphandlingslagen (lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)

• utövande av religion, politiska partiers verksamhet och fackföreningar.

• Kostnader som bidrag inte beviljas för:

• hyreskostnader för lokaler som ägs av Borgå stad

• annat syfte än det som anges i bidragsansökan och -beslutet

• kostnader för ett projekt som genomförts föregående kalenderår, med undantag av idrottsbidrag

• byggnads- och reparationskostnader för fastighet, renoverings- eller flyttkostnader för arbetsrum

• kostnader för utlandsresor

• privatpersoners examens-, termin- eller kursavgifter inklusive Medborgarinstitutets kursavgifter

• enbart marknadsföringskostnader.

Endast en del av ansökningarna 
uppfyller de obligatoriska kriterierna

Ansökan

Ansökan

Ansökan



Enhetliga obligatoriska kriterier
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• Lägesrelaterade kriterier:
• Den sökande är verksam i Borgå eller verksamheten för vilken man ansöker bidrag

riktar sig till Borgå eller Borgåbor.
• Bidrag beviljas inte till nationella paraplyorganisationer.

• Kriterier anknutna till bidragsansökan, uppgifter som ska lämnas samt bilagor:
• Ansökan har lämnats inom den angivna ansökningstiden via den elektroniska ansökan.
• Föreningssökande har levererat föreningens verksamhetsberättelse för föregående räkenskapsperiod 

och bokslut inklusive förvaltningsrevisionsberättelse.
• Sökande i form av arbetsgrupp eller privatperson har levererat ansvariga personernas meritförteckningar 

eller andra sammandrag över ansvariga personers motsvarande verksamhet och kompetens.
• Sökande i form av arbetsgrupp eller privatperson har levererat en specifikation över användningen av 

bidrag som erhållits av Borgå stad föregående år, om sökande har erhållit bidrag även föregående år.
• Den sökande har levererat begärda tilläggsuppgifter och -material inom utsatt tid. Begärda 

tilläggsuppgifter och -material kan bestå av bland annat föreningens regler, innevarande årets 
verksamhetsplan och budget eller preciseringar av uppgifter som angetts i ansökningsblanketten.

Endast en del av ansökningarna 
uppfyller de obligatoriska kriterierna

Ansökan

Ansökan

Ansökan



Enhetliga jämförelsekriterier

Bidragsansökningarna jämförs med följande effekter som eftersträvas med Borgås stadsstrategi på så sätt 
att all verksamhet som beviljas bidrag som en helhet främjar uppfyllandet av dem. 
En enskild verksamhet som beviljas bidrag ska alltså för sin del främja uppfyllandet av dessa effekter, 
vilket exempelvis kan innebära främjande av delaktighet och upplevelserik 
fritidsverksamhet för invånarna i en viss by.

PULSERANDE STADSLIV
• Verksamheten främjar Borgås upplevelserika och mångsidiga fritid samt levande stadskultur.
• Verksamheten ordnas under alla årstider.
• Verksamheten möjliggör genuin dialog och bred växelverkan, djärva försök och byggande av en bra atmosfär.
BÄST OCKSÅ I VARDAGEN
• Verksamheten ordnas såväl i centrum som i förorter, på landsbygden och även i skärgården.
• Verksamheten ordnas för båda språkgrupperna samt för minoritetsspråkgrupper.
• Verksamheten ordnas mångsidigt för alla åldersgrupper och olika målgrupper.
• Verksamheten främjar kommuninvånarnas välfärd, hälsa, jämlikhet och delaktighet.
POPULÄRASTE HEMSTADEN
• Verksamheten skapar möjlighet för kompetent arbetskraft.
KLIMATGÄRNINGARNAS STAD
• Verksamheten stöder uppfyllandet av Borgås klimatmål.

Bidragets ändamålsenlighet och mängd prövas med beaktande av verksamhetens mängd, kvalitet och omfattning.
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Med jämförelsekriterierna 
jämförs ansökningarna 

med kriterierna...
och med varandra



Enhetliga jämförelsekriterier har härletts från Borgå stadsstrategi
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• Verksamheten ordnas såväl i 
centrum som i förorter, på 
landsbygden och även i 
skärgården.

• Verksamheten ordnas för båda 
språkgrupperna samt för 
minoritetsspråkgrupper.

• Verksamheten ordnas 
mångsidigt för alla åldersgrupper 
och olika målgrupper.

• Verksamheten främjar 
kommuninvånarnas välfärd, 
hälsa, jämlikhet och delaktighet.

• Verksamheten skapar möjlighet 
för kompetent arbetskraft.

• Verksamheten främjar Borgås 
upplevelserika och mångsidiga 
fritid samt levande stadskultur.

• Verksamheten ordnas under alla 
årstider.

• Verksamheten möjliggör genuin 
dialog och bred växelverkan, 
djärva försök och byggande av 
en bra atmosfär.

• Verksamheten stöder 
uppfyllandet av Borgås 
klimatmål.



I och med de nya kriterierna uppstod ett behov av att också förnya 

ansökningsblanketterna för bidrag, och Borgås bidragsanvisningar.
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Bidragsspecifika kriterier

Kortfattade ansökningsblanketter för 
bidrag som varierar i innehåll

Branschernas separata 
bidragsanvisningar, med även 

premieringspraxis

De enhetliga kriterierna för vissa bidrag 
grundar sig på stadsstrategin

2022 2023

Enhetliga elektroniska 
ansökningsblanketter som motsvarar 

kriterierna

En (1) gemensam anvisning för stadens 
bidrag samt separata anvisningar om 

premieringar

Delvis elektronisk ansökning med 
suomi.fi-identifikation

Elektronisk ansökan där föreningssökande 
använder sig av granskning av fullmakter 

på grundval av suomi.fi-identifikation



Ändringar i ansökningsblanketterna för bidrag

• Ansökan är uppdelad i steg

• Ansökningsblanketten 

innehåller anvisningar som 

motsvarar de nya kriterierna 

som stöd för den som fyller i 

ansökan
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Ändringar i ansökningsblanketterna för bidrag

• Ansökningsblanketten 

innehåller fler obligatoriska 

frågor än tidigare

• Ansökningsblanketten 

innehåller nya frågor till 

följd av genomförandet av 

stadsstrategin
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Ändringar i ansökningsblanketterna för bidrag

• För att fylla i ansökan i tjänsten ePorvoo 

används inloggning i suomi.fi, och en del av 

uppgifterna om en identifierad sökande 

fylls i automatiskt

• I fråga om registrerade föreningar hämtas 

uppgifterna ur företags- och 

organisationsdatasystemet

• I fråga om registrerade föreningar börjar 

man använda granskning av fullmakter, det 

vill säga den person som ansöker om bidrag 

ska vara föreningens ordförande eller ha 

fullmakt att ansöka om bidrag för 

föreningens räkning

8.3.2023
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Registrerade föreningar och att 
uträtta ärenden för deras räkning

Fullmakt: 
Ansöka om understöd

Xxxxx-x



Ändringar i ansökningsblanketterna för bidrag

Vem har fullmakter att uträtta ärenden och 

hur kan en registrerad förening ge dem till 

sina representanter?

1. Ordförande, automatiskt

2. Ordförande beviljar fullmakt till andra i 

tjänsten Fullmakter

3. Andra ansöker via tjänsten Fullmakter
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Mer information:

https://www.suomi.fi/fullmakter/fullmaktsarenden/ans
oka-om-
understod/cd6370f16797576492945132a201b95b

Anvisningar:

https://www.suomi.fi/muut-kielet/viittomakieli/ohjeet-
ja-tuki/valtuudet/nain-pyydat-valtuuksia-
henkilona/video/0

https://www.suomi.fi/andra-
sprak/teckensprak/anvisningar-och-stod/fullmakter/sa-
har-begar-du-fullmakter/video/0



Var får man hjälp med fullmakter?

Privatkunder kan begära hjälp av 
Medborgarrådgivningen

• +358 29 5000 (lna/msa)
• måndag–fredag 8.00–21.00
• lördag 9.00–15.00

Företags- och organisationskunder kan begära hjälp av:
• Myndigheten för digitalisering och 

befolkningsdata, kundtjänst för 
organisationer
• 0295 53 5115 (lna/msa)
• Vardagar kl. 10.00–15.00
• organisaatiopalvelut@dvv.fi

• FöretagsFinland-telefontjänsten
• 0295 020 500 (lna/msa)
• Vardagar kl. 9.00–16.15
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Hur ändrar du företagets styrelseinformation? 

Titta på YTJ:s video (på finska):

https://www.youtube.com/watch?v=zKbUictzi

Kc

Var gör du ändringsanmälan? https://ytj.fi/sv/

Du når PRS kundtjänst per telefon vardagar kl. 9–

15

Förenings- och stiftelseärenden, tfn 029 509 5959

Du kan följa handläggningstiderna för din 

Anmälan (föreningsärenden) på:

https://www.prh.fi/sv/yhdistysrekisteri/handlaggni

ngstid_och_uppfoljning_av_handlaggningen_av_eg

en_anmalan.html

https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tuki-ja-neuvonta/organisaatioiden-asiakaspalvelu
mailto:organisaatiopalvelut@dvv.fi
https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tuki-ja-neuvonta/yritys-suomi-puhelinpalvelu
https://www.youtube.com/watch?v=zKbUictziKc
https://ytj.fi/
https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/kasittelyaika_ja_oman_ilmoituksen_kasittelyn_seuranta.html


Var får du digistöd?

Borgå stads digistöd:

https://www.porvoo.fi/sv/forvaltning-och-
delaktighet/radgivning-och-tjanster-2/digitala-
tjanster/digistod/

8.3.2023
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Servicekontoret Kompassen
Krämartorget B, 06100 BORGÅ

Vardagar 9.00–15.00

Servicekontoret Kompassens tidsbeställning på 
förhand

KoMbis Digi-Help betjänar enligt följande utan 

tidsbeställning:

måndagar kl. 16.30–18.30

Biskopsgatan 3–7, Lyceiparkens skola, dörr A.

Fråga råd eller ge respons via e-tjänsten
https://www.eporvoo.fi/sv-SE/neuvonta-palaute/

https://www.porvoo.fi/asiointi-ja-paatoksenteko/neuvonta-ja-asiointi/digitaaliset-palvelut/digituki/
https://outlook.office365.com/owa/calendar/PorvoonkaupunkiBorgstadKompassiKompassen@porvoo.onmicrosoft.com/bookings/
https://www.eporvoo.fi/fi-FI/neuvonta-palaute/


Ny bidragsanvisning: Mot användarvänlighet och 

enhetlighet
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Allmänna principer för bidrag 
till föreningar och andra 
aktörer samt Kultur- och 

fritidstjänsternas 
bidrag/Grunder för beviljande 

av bidrag och 
bidragsanvisningar (inkl. 

premieringar)

Bekräftade bidragsprinciper för 
morgon- och 

eftermiddagsverksamhet för 
skolelever

Bekräftade bidragsprinciper 
för enskilda vägar

Borgå stads 
bidragsanvisning

Borgå stads 
premieringsanvisning



Viktiga länkar:

- Information om Borgå stads bidrag och nya 
bidragsanvisning finns på www.borga.fi:
Stadens bidrag och stipendier – Borgå

- Elektronisk ansökan om bidrag på www.eporvoo.fi:
Bidrag | Bidrag att söka | Servicekanal ePorvoo · ePorvoo

- Rådgivning och respons på webbplatsen 
www.eporvoo.fi/sv-SE/: Rådgivning och respons | 
Servicekanalen ePorvoo · ePorvoo
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Minna Särelä

http://www.porvoo.fi/
https://www.porvoo.fi/asiointi-ja-paatoksenteko/osallistu-ja-vaikuta/kaupungin-avustukset-ja-apurahat/
http://www.eporvoo.fi/
https://www.eporvoo.fi/fi-FI/avustukset/
http://www.eporvoo.fi/
https://www.eporvoo.fi/fi-FI/neuvonta-palaute/


Minneslista
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- Föreningssökande: om föreningens ordförande inte fyller i 
ansökan, fatta beslut om vem som ska ges fullmakt att göra 
ansökan och se till att fullmakten har givits i god tid.

- Bekanta dig med ansökningsblanketten för bidraget i god tid 
och reservera tid för att fylla i ansökan. Var beredd på att det 
finns fler obligatoriska datafält än tidigare.

- Ansökan behöver inte fyllas i på en gång. En oavslutad ansökan 
sparas efter att varje steg har fyllts i. En oavslutad ansökan 
hittas i ePorvoo genom att logga in via länken Mina e-tjänster.




