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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 75 

Medel för utvecklingsarbete eller forskning  

med åländsk anknytning inom barnskydd. 

ÅLR 2017/8481 

144 S2 

Med anledning av Ålands landskapsregerings utredning om vanvård av 

samhällsvårdade barn på Åland 1953-1971 har landskapsregeringen 

avsatt medel för att stöda forsknings- och utvecklingsprojekt som syftar 

till att öka kunskapen i barnskyddsfrågor, för utveckling eller 

implementering av nya evidenta arbetsmetoder i barnskydd eller för 

avhandlingsarbeten. Medel på högst 10.000 € har varit möjligt att ansöka 

om under tiden 29.9.2017 till 7.11.2017. Landskapsregeringen har 

emottagit fem ansökningar. 

 

Ålands landskapsregering beslutar, i enlighet med ändamålet för 

understödsmedel, att 7.500 € tilldelas Lighthouse Sandra Rasmussen för 

att sprida kunskap gällande bakomliggande orsaker till problematisk 

skolfrånvaro, utarbeta ett förslag till handlingsplan och befästa 

användandet av den tidigare framtagna samverkansmodellen för 

barnskyddsarbete. Utvecklingsprojektet riktar sig till grund- och 

gymnasieskolornas personal, vilka är i nyckelposition vad gäller att 

identifiera och förebygga problematisk skolfrånvaro. 

 

Nyttjande av medel förutsätter att landskapsregeringen har rätt att nyttja 

projektets resultat, samt rätt till att vid behov vidareutveckla den tidigare 

framtagna modellen. 

 

Utbetalningen påförs budgetmoment 44510. 

 

 

Nr 76 

Medel för utvecklingsarbete eller forskning  

med åländsk anknytning inom barnskydd. 

ÅLR 2017/8629 

145 S2 

Med anledning av Ålands landskapsregerings utredning om vanvård av 

samhällsvårdade barn på Åland 1953-1971 har landskapsregeringen 

avsatt medel för att stöda forsknings- och utvecklingsprojekt som syftar 
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till att öka kunskapen i barnskyddsfrågor, för utveckling eller 

implementering av nya evidenta arbetsmetoder i barnskydd eller för 

avhandlingsarbeten. Medel på högst 10.000 € har varit möjligt att ansöka 

om under tiden 29.9.2017 till 7.11.2017. Landskapsregeringen har 

emottagit fem ansökningar. 

 

Ålands landskapsregering beslutar, i enlighet med ändamålet för 

understödsmedlen, att 2.500 € tilldelas de norråländska socialkanslierna 

(Finström-Geta, Saltvik, Sund-Vårdö) för att utveckla barnskyddsarbetet 

genom kunskapsutveckling gällande samtalsmetodik och 

utredningsarbete inom barnskyddet. Det konkreta arbetet inom 

barnskyddet är både mångfacetterat och krävande vilket förutsätter 

ständig kompetensutveckling. 

 

Nyttjandet av medel förutsätter att utbildningsinsatsen erbjuds 

familjearbetare och socialarbetare inom barnskyddet på hela Åland.  

 

Utbetalningen påförs budgetmoment 44510. 

 

 

Nr 77 

Medel för utvecklingsarbete eller forskning  

med åländsk anknytning inom barnskydd. 

ÅLR 2017/8482 

146 S2 

Med anledning av Ålands landskapsregerings utredning om vanvård av 

samhällsvårdade barn på Åland 1953-1971 har landskapsregeringen 

avsatt medel för att stöda forsknings- och utvecklingsprojekt som syftar 

till att öka kunskapen i barnskyddsfrågor, för utveckling eller 

implementering av nya evidenta arbetsmetoder i barnskydd eller för 

avhandlingsarbeten. Medel på högst 10.000 € har varit möjliga att ansöka 

om under tiden 29.9.2017 till 6.11.2017. Landskapsregeringen har 

emottagit fem ansökningar. 

 

Medel för utvecklingsarbete inom barnskyddet enligt ansökan av Ålands 

Feministparaply – nätverk för jämställdhet r.f. beviljas inte. 

 

 

Nr 78 

Medel för utvecklingsarbete eller forskning  

med åländsk anknytning inom barnskydd. 

ÅLR 2017/8630 

147 S2 

Med anledning av Ålands landskapsregerings utredning om vanvård av 

samhällsvårdade barn på Åland 1953-1971 har landskapsregeringen 

avsatt medel för att stöda forsknings- och utvecklingsprojekt som syftar 

till att öka kunskapen i barnskyddsfrågor, för utveckling eller 

implementering av nya evidenta arbetsmetoder i barnskydd eller för 

avhandlingsarbeten. Medel på högst 10.000 € har varit möjliga att ansöka 

om under tiden 29.9.2017 till 6.11.2017. Landskapsregeringen har 

emottagit fem ansökningar. 

 

Medel för utvecklingsarbete inom barnskyddet enligt ansökan av det 

gemensamma socialkontoret för Finström och Geta beviljas inte. 
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Nr 79 

Medel för utvecklingsarbete eller forskning  

med åländsk anknytning inom barnskydd. 

ÅLR 2017/8631 

148 S2 

Med anledning av Ålands landskapsregerings utredning om vanvård av 

samhällsvårdade barn på Åland 1953-1971 har landskapsregeringen 

avsatt medel för att stöda forsknings- och utvecklingsprojekt som syftar 

till att öka kunskapen i barnskyddsfrågor, för utveckling eller 

implementering av nya evidenta arbetsmetoder i barnskydd eller för 

avhandlingsarbeten. Medel på högst 10.000 € har varit möjliga att ansöka 

om under tiden 29.9.2017 till 7.11.2017. Landskapsregeringen har 

emottagit fem ansökningar. 

 

Medel för utvecklingsarbete inom barnskyddet enligt ansökan av det 

gemensamma socialkontoret för Finström och Geta beviljas inte. 

 
 

 


