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under 2014. Utökningen skedde speciellt inom
undervisning i svenska. Medis har ett nytt treårigt
avtal med Landskapsregeringen beträffande
Svenska för inflyttade läsåret 2015-2018. Även
intresset för undervisningen enligt modellen
”Svenska i arbete” ökade. Under kalenderåret
förverkligades 10 kurser enligt detta uppdrag.
Undervisningsvolymen i svenska som främmande
språk har vuxit så mycket att det har varit svårt att
hitta lärarkrafter för alla kurser. För att tillgodose
kursbehovet bör en ny språklärartjänst inrättas.
Medis har köpt läsplattor för undervisningen i
Svenska för inflyttade under året. Alla kurser inom
uppdragsutbildningen bekostades av beställarna.
Medis är den enda tentamensarrangören på
Åland för s.k. Allmänna språkexamina. Tentamina
ordnades två gånger under kalenderåret.
Ungdomsorkestern
Orkestern fick fortsättningsvis ett antal lektioner
finansierade genom inom ramen för Medis
budget.
EU-projekt
Under kalenderåret färdigställdes två olika
förprojekteringar med EU- och landskapsmedel.
Båda var knutna till undervisningen i svenska för
inflyttade.
På hösten beviljades institutet EU- och
landskapsmedel på 634 000 euro för ett fyrårigt
projekt ’Flex-in – en flexibel väg till inklusion’.
Medis skall inom projektet producera nätbaserat
kursmaterial i svenska för inflyttade, nätbaserat
studiematerial om Åland och det åländska
samhället samt övningsmaterial för uttal och
språkstrukturer som kan användas i
språklabbssituationer och i läsplattor.
Målgruppen är i första hand personer för vilka de
redan existerande kurserna inte lämpar sig eller
till vilka inflyttade inte har möjlighet att delta.
Projektet skall dessutom ordna
utbildningstillfällen i främmande kulturer,
religioner och sedvänjor för personer som i sin
tjänst kommer i kontakt med inflyttade.
Informationskontoret ”Kompassen”
Landskapsregeringen förlängde avtalet
beträffande Kompassens verksamhet till och med
31.01.2016. Kompassen arbetade enligt samma
koncept som förut, nämligen att lotsa inflyttade i
kontakter med olika myndigheter och stöda deras
inklusion i det åländska samhället. Dessutom
beviljade Landskapsregeringen medel för
anställning av en projektledare och för
förverkligande av olika aktiviteter och kurser för
inflyttade.
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Fastigheten Böndernas hus
Under kalenderåret överfördes vissa utrymmen till
extern aktör då Ålands Landskapsregering från
och med maj 2015 hyr utrymmen i Böndernas hus
för Ålandstrafikens behov. Förutom de
renoveringar som bekostades av fastighetsägaren
gjordes även vissa reparationsarbeten i
fastigheten via Medis budget. Hela verksamheten
höll sig inom given budgetram.
Avdelning för kultur och fritid
Samtliga enheter inom avdelningen har haft
högre intäkter än budgeterat vilket är den främsta
orsaken till den positiva driftsavvikelsen.
Under året har nytt liv blåsts i ungdomsrådets
verksamhet. Rådets fokusområde är den egna
verksamheten inom ungdomsenheten.
Kultursidan har i huvudsak koordinerat program
och aktiviteter i samarbete med tredje sektorn. I
biblioteket har många föreningar och enskilda
kulturarbetare ordnat utställningar och
föreläsningar. Barnens söndag, kultur i vården,
kultur i skolan, kulturarvsprogram är några av de
aktiviteter som därutöver genomförts. Bland de
nya aktiviteterna kan nämnas fågelskådning i
biblioteket och historiedag.
Stadsbiblioteket har minskat i lån och besökare
men verkar fortsättningsvis ha medborgarnas
förtroende. Detta framkommer dels i stadens
medborgarundersökning, dels i bibliotekets egna
årliga brukarundersökning. Biblioteksväsendet
befinner sig i en brytningstid där användarnas
krav och behov har förändrats. Under året har en
ny vision för biblioteket tagits fram. Visionsarbetet
fortsätter under år 2016. Medieanslaget höjdes
från att år 2014 ha varit 74 000 euro till att år 2015
vara 82 000 euro. Nya publika datorer köptes in i
slutet av året.
Under året har förstudien med att identifiera
energieffektiveringsmöjligheter i Islandia
avslutats. Brukarundersökningar har genomförts
vilka i stort visar på nöjda kunder. Möjligheter att
ytterligare förbättra verksamheten finns dock
exempelvis vad gäller internetbokningen av
idrottsanläggningarna. Fastighetsansvaret för
Mariebad har överförts till stadens
fastighetsavdelning.

Måluppfyllelse investering
LED-belysning har installerats i Islandia.
Nettoinvesteringen blev något mindre kostsam
än budgeterat i och med att ett bidrag från Ålands
Penningautomatförening beviljades för projektet.

