
 

Lån ur penningautomatmedel (moment 935010) 
Antagna 1.10.2014 
 

Beskrivning av projekt: 

Byggnads- eller anskaffningsprojekt där totalkostnaden uppgår till minst 

30.000 euro och som är tidsmässigt avgränsat med start- och slutdatum. 

 

Ändamål: Syftet med lån ur penningautomatmedel är att främja en bred och 

mångfacetterad medborgarverksamhet i det åländska samhället. Medel 

från penningautomatföreningens avkastning ska stöda projekt och 

ändamål inom verksamhetsområden som är till gagn i det åländska 

samhället och som kan antas gynna penningautomatföreningens 

verksamhet och ändamål. 

Stödberättigade 

verksamhets- 

områden: Sociala, miljö-, ungdoms-, idrotts- och övriga verksamheter som inte kan 

hänföras till de nämnda och uppfyller ovan angivet ändamål, förutom 

kulturell verksamhet.  

  

Stödtagare: På Åland hemmahörande ideella föreningar, annan juridisk person eller 

företag som kan definieras som socialt företag vilka har varit 

registrerade minst ett kalenderår före ansökningsåret och bedrivit 

verksamhet. Därtill kan på Åland hemmahörande kommuner erhålla lån 

för projekt inom sådant verksamhetsområde som kan stödas med 

penningautomatmedel. Den stödberättigade organisationens verksamhet 

ska främja och stödja allmännyttigt eller annat allmänt ändamål.  

  

Kriterier: Stödberättigade organisationer ska vara allmännyttiga. Enligt 

definitionen i 22 § ISkL ska ett samfund uppfylla tre kriterier, för att det 

skall kunna vara allmännyttigt. Ett samfund är allmännyttigt om:  

1. det verkar enbart och omedelbart för allmän fördel i materiell, andlig, 

sedlig eller samhällelig bemärkelse; 

2. dess verksamhet inte enbart gäller begränsade personkategorier; 

3. det inte genom sin verksamhet bereder dem som är delaktiga i 

samfundet ekonomisk förmån i form av dividend eller vinstandel eller i 

form av sådan lön eller annan gottgörelse som är större än skäligt. 

 

 Organisationen ska vara öppen för alla, men verksamheten bör ej ersätta 

lagstadgad verksamhet. 

  

Ansökan: Ansökningstidpunkten är senast den 15 oktober året före 

verksamhetsåret. Ansökan görs på särskild fastställd blankett. Om 

dispositionsmedel finns tillgängliga kan, i undantagsfall, även lån 

ansökas vid annan tidpunkt. 

 

Form av stöd: Lån till organisation utges mot betryggande säkerhet, t.ex 

fastighetsinteckning, bankgaranti, kommunal borgen. Lån till kommun 



eller kommunförbund kan utges utan säkerhet. Lånet kan högst uppgå 

till 50 % av godtagbara kostnader. 

 

Stödberättigade kostnader: 

 Godtagbara kostnader är kostnader direkt hänförliga till byggnads- eller 

anskaffningsprojektet för vilka bidragsmottagaren är betalningsskyldig. 

 

Särskilda villkor: Större inköp eller upphandlingar av varor eller tjänster som överstiger 

EU:s tröskelvärden (från 193 000 € år 2011) ska följa lagstiftningen om 

offentlig upphandling. Redogörelse för upphandlingsförfarandet ska 

bifogas ansökan. 

 

Lån utbetalas mot redovisning i den takt kostnaderna uppstår och ska 

redovisas senast inom två år efter beviljningsåret. 

 

För lyftande av lån för investeringar eller motsvarande ska redovisning 

över upplupna kostnader ges. Redovisningen ska åtföljas av faktura och 

betalningsverifikat om inte annat överenskommits. 

  

Eget ideellt arbete, som även kan omfatta styrelsemedlemmars arbete, 

kan godkännas som bidragsberättigade kostnader värderat till maximalt 6 

euro per timme. Eget arbete som utförs med maskiner värderas enligt 80 

% av gängse taxa. Totalt kan högst hälften av lånet utgå för eget arbete. 

Vid redovisning för eget arbete ska en redogörelse inlämnas över 

tidpunkten för arbetsprestationen, namn på personer som deltagit samt 

beskrivning över prestationen.  

 

Jämställdhet:  Målet med jämställdhetsarbetet är att uppnå jämlika 

verksamhetsförutsättningar för kvinnor och män respektive flickor och 

pojkar. Jämställdhetsmålet vid beviljande av penningautomatmedel är 

att fördelningen ska ske på jämlika villkor. Utvärdering av målet 

möjliggörs genom att kartlägga och följa upp hur fördelningen av 

beviljade medel ser ut ur ett könsperspektiv. Därför ska varje 

organisation i ansökan om bidrag samt i redovisningen ange fördelning 

av kvinnor och/eller män eller flickor och/eller pojkar gällande 

medlemmar och/eller aktiviteter.  

 

Hållbar utveckling: Målet med arbetet inom hållbar utveckling är att uppnå en utveckling 

som tillgodoser behoven idag utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillgodose sina behov. För att målet ska 

uppnås måste det finnas en samverkan och balans mellan ekologiska, 

ekonomiska och sociala aspekter. Det handlar om att tänka långsiktigt, 

iaktta försiktighet med begränsande resurser och ändå kunna uppfylla 

mänskliga behov. Viktigt är därför att alla tar ansvar och gör vad som är 

möjligt utifrån eget perspektiv. Målet vid beviljande av 

penningautomatmedel i enlighet med hållbarhet är att fördelningen ska 

gynna verksamheter som strävar mot en hållbar utveckling.  

 

Övrigt: Ålands Idrottsförbund r.f. och Ålands kulturdelegation samt kommunerna 

kan fungera som remissinstans för beviljande av lån. 



 

Laghänvisningar:   LL (1988:50) om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel 

samt om landskapsgaranti. 

LL (1966:10, ändr. 52/1993) om lotterier. 

LF (1993:56) om Ålands Penningautomatförening och dess verksamhet. 

Idrottslag (1983:42) för landskapet Åland 

LF (1999:3) om överföring av vissa förvaltningsuppgifter på Ålands 

idrottsförbund 

LL (1996:53) om Ålands kulturdelegation 

LL (1994:43) om offentlig upphandling 

LF (1998:101) om offentlig upphandling 

Anslag i landskapets budget, budgetmoment  

Lag om offentlig upphandling (FFS 348/2007) 

Statsrådets förordning om offentlig upphandling (FFS 614/2007) 

Föreningslag (FFS 503/1989) 

Lag om sociala företag (FFS 1351/2003) 

Inkomstskattelag (FFS 1535/1992) 

 

EU:s statsstödsregler: 

Artikel 107 FEUF-fördraget (Fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt) (Tidigare art 87 EG-fördraget) 

Det s.k. Montipaketet; Kommissionens beslut (2005/842/EG), 

gemenskapens rambestämmelser för statligt stöd i form av ersättning för 

offentliga tjänster (2005/C297/04) samt kommissionens direktiv 

2005/81/EG om ändring av insynsdirektivet. 

De sk. Altmarkkriterierna enligt Europadomstolens dom i mål C-280/00 

De minimisförordningen, Kommissionens förordning 1998/2006 om 

tillämpning av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre 

betydelse, EUT L379, 28.12.2006 

Kommissionens beslut 2005/842/EG av den 28 november 2005 om 

tillämpningen av artikel (86.2 i EG-fördraget på statligt stöd i form av 

ersättning för offentliga tjänster som beviljas vissa företag som fått i 

uppdrag att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt 

Om inte ovanstående regler kan tillämpas ska en förhandsanmälan om 

ersättningen lämnas till kommissionen och gemenskapens 

rambestämmelser 2005/C297/04 ska istället tillämpas 

 
 


