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Bilaga 1, S218E04

==================================================================

BESLUT OM FÖRDELNING AV 2017 ÅRS
BERÄKNADE
AVKASTNING AV PENNINGAUTOMATMEDEL
===================================================================
PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR SOCIAL VERKSAMHET
UNDERSTÖD FÖR IDEELL VERKSAMHET - BUDGETMOMENT 44510

Ärende nr 4
Andning & Allergi Åland r.f. (Dnr ÅLR 2017/7950)
Beviljat 2017
8.000 euro

Ansökt 2018
8.500 euro

Rådets förslag
5.000 euro

Beslut
5.000 euro

Andning & Allergi Åland r.f. anhåller om 8.500 euro för sin fortsatta verksamhet under 2018.
Föreningen har total 288 medlemmar, 178 kvinnor, 96 män, 14 flickor och 14 pojkar.
Föreningen verkar för utvecklandet av förebyggande åtgärder, vård och eftervård och
rehabilitering av personer med sjukdomar i andningsorganen. Föreningens önskan är att
förbättra livsmiljön för de andningssjuka, vara ett socialt stöd för dessa och särskilt stödja
barn och ungdomar som har astma och allergier samt deras familjer.
Föreningen arbetar förebyggande genom olika motionsgrupper, har sociala sammankomster
samt kan även ge vissa bidrag för anskaffning av hjälpmedel. Föreningen redovisar en hög
andel likvida medel.
Fördelningsrådets förslag:
Fördelningsrådet föreslår att föreningen får 5.000 euro i understöd för sin verksamhet.
Landskapsregeringens beslut:
Landskapsregeringen beviljar Andning & Allergi Åland r.f. 5.000 euro i understöd för sin
verksamhet under 2018.

Ärende nr 5
De utvecklingsstördas väl på Åland r.f. (Dnr ÅLR 2017/7722)
Beviljat 2017
138.200 euro

Ansökt 2018
141.982 euro

Rådets förslag
138.500 euro

Beslut
138.500 euro

DUV r.f. ansöker om 141.982 euro för sin sociala verksamhet under 2018. Föreningen har
totalt 366 medlemmar dvs 163 kvinnor, 147 män, 33 pojkar och 23 flickor samt 34
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understödande medlemmar. Det finns 3,8 anställda och man beräknar att frivilligtimmarna för
att förverkliga föreningens verksamhet uppgår till ca 2.600 timmar/år. I detta anslag ansöks
medel för att täcka kostnader för personal och administration. Föreningen finansierar av egna
medel ca. 17 %.
Fördelningsrådets förslag:
Fördelningsrådet föreslår att föreningen får 138.500 euro för sin verksamhet under 2018.
Landskapsregeringens beslut:
Landskapsregeringen beviljar De utvecklingsstördas väl r.f. 138.500 euro för sin verksamhet
under 2018.

Ärende nr 6
Demensföreningen på Åland r.f. (Dnr ÅLR 2017/7768)
Beviljat 2017
58.000 euro

Ansökt 2018
83.747 euro

Rådets förslag
55.000 euro

Beslut
55.000 euro

samt specialändamål

samt specialändamål

samt specialändamål

200 euro

200 euro

200 euro

Demensföreningen på Åland r.f. ansöker om medel för fortsatt verksamhet under 2018, totalt
83.947 euro. Föreningen har totalt 160 medlemmar varav 44 är män och 111 kvinnor samt 5
sammanslutningar. I den ordinarie verksamheten ingår avgiftsfri demensrådgivning för
berörda i form av information, stöd och vårdhänvisning för personer med kognitiv svikt och
demens och deras anhöriga, stödgruppsverksamhet samt föreläsningar för allmänheten i syfte
att sprida kunskap om demenssjukdomar. Specialändamålet är Kompetensnätverket Emmi
200 euro. Föreningen har likvida medel.
Fördelningsrådets förslag:
Föreningen beviljas 55.200 euro för verksamheten under 2018.
Landskapsregeringens beslut:
Landskapsregeringen beviljar Demensföreningen på Åland r.f. 55.200 euro för verksamheten
under 2018.

Ärende nr 7
Den inre oasen r.f. (Dnr ÅLR 2017/9555)
Beviljat 2017
Ej ansökt

Ansökt 2018
14.100 euro

Rådets förslag
1.000 euro

Beslut
1.000 euro

Föreningen Den inre Oasen r.f. anhåller om 14.100 euro för rekreationsdagar för arbetsplatser,
retreatverksamhet, utbildning av styrelse och aktiva medlemmar, kompetensutveckling och
stöd i frivilligarbetet samt konsultarvode för trädgård och inredning av gammalt hus.
Fördelningsrådets förslag:
Föreningen beviljas 1.000 euro för att användas för retreatverksamhet för allmänheten och
kompetensutveckling och stöd i frivilligarbete för allmänheten.
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Landskapsregeringens beslut:
Föreningen beviljas 1.000 euro för att användas för retreatverksamhet för allmänheten och
kompetensutveckling och stöd i frivilligarbete för allmänheten.

Ärende nr 8
Diabetesföreningen på Åland r.f. (Dnr ÅLR 2017/7890)
Beviljat 2017
3.500 euro

Ansökt 2018
10.000 euro

Rådets förslag
4.500 euro

Beslut
4.500 euro

Diabetesföreningen på Åland r.f. ansöker om totalt 10.000 euro för sin verksamhet under
2018. Föreningen arrangerar aktiviteter och subventionerar fotvård och simning (barn) för
sina medlemmar samt bedriver viss informationsverksamhet. Föreningen har totalt 339
medlemmar varav 30 är under 18 år. Föreningen har i år fortsättningsvis en hög andel likvida
medel. Föreningen arrangerar år 2018 Svenska träffen på Åland för totalt ca 10.000 euro,
3.000 euro ansöks ur PAF-medel.
Fördelningsrådets förslag:
Föreningen beviljas 3.500 euro för verksamheten under 2018 samt 1.000 euro för att arrangera
Svenska träffen på Åland d.v.s. totalt 4.500 euro.
Landskapsregeringens beslut:
Landskapsregeringen beviljar Diabetesföreningen på Åland r.f. 3.500 euro för verksamheten
under 2018 samt 1.000 euro för att arrangera Svenska träffen på Åland, totalt 4.500 euro.

Ärende nr 9
Emmaus Åland r.f. (Dnr ÅLR 2017/7871)
Beviljat 2017
23.000 euro

Ansökt 2018
25.000 euro

Rådets förslag
23.000 euro

Beslut
23.000 euro

Emmaus Åland r.f. ansöker om 25.000 euro för sin sociala verksamhet under 2018. Den
sociala verksamheten innehåller bland annat stödarbetsplatser, arbetshandledning och
integration på arbetsmarknaden. Målgrupperna för denna verksamhet är främst
långtidsarbetslösa personer, arbetslösa personer med funktionsnedsättning, arbetslösa
nyinflyttade med svaga kunskaper i svenska samt personer med psykisk ohälsa.
Utgångspunkten är att deltagarna kan utföra lönearbete utgående från egna förutsättningar.
Under 2018 planerar Emmaus Åland sysselsätta totalt 35 personer på Åland. Emmaus har
totalt sett 13,5 personer anställda och ca. 100 frivilligarbetare lägger totalt ner ca. 4.000
timmar obetalt arbete på Emmaus per år. Dessa frivilligtimmar motsvarar mer än 100
arbetsveckor.
Emmaus bedriver även ungdomsverksamhet genom internationella sommarläger samt ger
bistånd till flera olika projekt runt om i världen.
Fördelningsrådets förslag:
Emmaus Åland r.f. föreslås få 23.000 euro för sin verksamhet under 2018.
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Landskapsregeringens beslut:
Ålands landskapsregering beviljar Emmaus Åland r.f. 23.000 euro för sin verksamhet under
2018.

Ärende nr 10
Finlands Röda Kors, Mariehamns avdelning (Dnr ÅLR 2017/7812)
Beviljat 2017
27.000 euro

Ansökt 2018
50.000 euro

Rådets förslag
27.000 euro

Beslut
27.000 euro

Finlands Röda kors, Mariehamns avdelningens medlemmar består av totalt 558 medlemmar
varav 370 kvinnor och 187 män och majoriteten är Mariehamnare. Föreningens huvudsakliga
målgrupp är pensionärer och personer med funktionsnedsättning. Föreningen har en
omfattande social verksamhet. Föreningen har fortsatt en anställd verksamhetsledare på deltid
(30 h) samt en timanställd lokalvårdare. Ett stort antal frivilliga (ca. 100 chaufförer) deltar i
matutkörning till pensionärer i Mariehamn. Föreningens medlemmar deltar i insamlingar till
katastrofhjälp, första-hjälpaktiviteter, i marknader och mässor samt bistår vid bl.a.
blodgivningen. Frivilligt arbete år 2016 uppgick till 19.276 timmar. Verksamheten går
fortsättningsvis på minus och utgifterna täcks av donationer. De likvida medlen kommer att
användas för att renovera den 50 år gamla Röda Kors-gården.
Fördelningsrådets förslag:
Fördelningsrådet föreslår att Finlands Röda Kors, Mariehamns avdelning får 27.000 euro för
sin verksamhet 2018.
Landskapsregeringens beslut:
Landskapsregeringen beviljar Finlands Röda kors, Mariehamns avdelning 27.000 euro för sin
verksamhet år 2018.

Ärende nr 11
Finlands Röda Kors, Ålands distrikt r.f. (Dnr ÅLR 2017/7955)
Beviljat 2017
280.000 euro

Ansökt 2018
416.665 euro

Rådets förslag
305.000 euro

Beslut
305.000 euro

Finlands Röda Kors, Ålands distrikt, r.f. anhåller om 416.665 euro för sin ordinarie
verksamhet år 2018. I den ansökta summan ingår medel för två studieplatser vid Red Cross
Nordic United World College i Norge.
Föreningen har 1536 medlemmar och avdelningar i alla åländska kommunerna och distriktets
uppgift är att stödja dessa. Föreningens huvudsakliga verksamhet är frivilliga
räddningstjänsten, första hjälpen-grupper, stöd vid flyktingmottagande, vänverksamhet,
lägerverksamhet och blodtjänsten. Föreningen redovisade år 2016 ett större överskott från år
2015 (36.000 euro) och anhöll om att få överföra detta till planerade aktiviteter under år 2017.
Pengarna har fr.o.m. hösten 2017 använts för ett integrationsprojekt (50% samordnare för
social och mångkulturell verksamhet) som ska pågå t.o.m. 31.1.2018. Föreningen vill fortsätta
verksamheten men på heltid. De vill även förstärka samhällets kunskaper inom psykiskt stöd
och första hjälp med en permanent projektanställning inom första hjälp och psykiskt stöd
(100%). Föreningen har flyttat in i ny hyreslokal på Torggatan 26A med en m2-hyra på 15
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euro (tidigare 10 euro) med en ökning av hyreskostnaderna omfattande 17.000 euro.
Landskapsregeringen ställdes inför fullbordat faktum. En fördel med de nya lokalerna är att
de är mer tillgängliga och garanterar en större säkerhet för personalen. Föreningen meddelar
att flytten delvis är p.g.a. att föreningen blir huvudman för brottsoffersjouren (RIKU) vars
verksamhet dock bekostas helt av staten (justitieministeriet). Hyra för rummet, lön och
administrationskostnader kommer att ersättas av staten.
Fördelningsrådets förslag:
Fördelningsrådet föreslår att Finlands Röda Kors, Ålands distrikt r.f. får 305.000 euro för sin
verksamhet under 2018. Anslaget ska täcka förutom för den ordinarie verksamheten, en
skolplats vid Red Cross Nordic United World College i Norge (budget 2018).
Fördelningsrådet beaktar den av styrelsen beslutade hyreshöjningen inom anslaget.
Grundprincipen om en restriktiv anställningspolitik tillämpas och ökat anslag för att anställa
nya arbetstagare permanent beviljas inte, men fördelningsrådet föreslår att man förlänger
integrationsprojektet (50 % anställning som samordnare, ca 20.000 euro) att gälla även 1.231.12.2018.
Landskapsregeringens beslut:
Landskapsregeringen besluter tilldela Finlands Röda Kors, Ålands distrikt r.f. 305.000 euro
för sin verksamhet under 2018. Anslaget ska täcka förutom för den ordinarie verksamheten,
en skolplats vid Red Cross Nordic United World College i Norge (budget 2018).
Landskapsregeringen beaktar den av styrelsen beslutade hyreshöjningen inom anslaget.
Landskapsregeringen följer fördelningsrådets förslag och beviljar ett ökat anslag för att
förlänga integrationsprojektet (50 % anställning som samordnare, ca 20.000 euro) att gälla
även 1.2-31.12.2018. Ökat anslag för att anställa nya arbetstagare permanent beviljas inte.

Ärende nr 12
Fri från narkotika Åland r.f. (Dnr ÅLR 2017/7895)
Beviljat 2017
13.000 euro

Ansökt 2018
31.500 euro

Rådets förslag
13.000 euro

Beslut
13.000 euro

samt specialändamål

samt specialändamål

samt specialändamål

5.550 euro

0 euro

0 euro

Föreningen Fri från Narkotika r.f. anhåller om totalt 37.050 euro för sin verksamhet under
2018. Föreningen har totalt 60 medlemmar. Verksamheten består av anhöriggruppverksamhet,
deltagande i kurser och debatter om olika former av missbruk. Föreningen bedriver
förebyggande verksamhet, främst genom att besöka skolor, och för gymnasialstadiets
föräldrar och elever visa den Ålands-producerade filmen ”Den maktlösa kampen”. Föreningen
ordnar dessutom ett uppskattat årligt återkommande seminarium för professionella och andra
intresserade som lockar 100-120 deltagare årligen. Föreningen anhåller om medel, 5.500 euro,
för att utforma en handbok i anhörigkontakt och anhörigstöd under ett år. I Sverige finns
användbara handböcker och annan information om professionellt anhörigstöd.
Bokslutet visar fortsättningsvis en förhållandevis stor andel likvida medel.
Fördelningsrådets förslag:
Föreningen Fri från Narkotika r.f. beviljas 13.000 euro för verksamheten under 2018.
Specialändamålet ”Handbok för anhörigstöd” avslås.
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Landskapsregeringens beslut:
Landskapsregeringen beviljar Föreningen Fri från Narkotika r.f. 13.000 euro för
verksamheten under 2018. Specialändamålet ”Handbok för anhörigstöd” avslås.

Ärende nr 13
Föreningen Vård i livet r.f. (Dnr ÅLR 2017/7991)
Beviljat 2017
6.000 euro

Ansökt 2018
10.000 euro

Rådets förslag
2.000 euro

Beslut
2.000 euro

Föreningen Vård i Livet r.f. har totalt 109 medlemmar. 103 är kvinnor och 36 är män.
Föreningen driver hospice-verksamhet i vilo- och rekreationsstället Nordlingska lägenheten i
Brändö, som renoveras för närvarande. Utöver detta anordnar man seminarier och
utbildningstillfällen för personal som kommer i kontakt med anhöriga till och patienter i livets
slutskede. I ansökan fanns ett specialändamål gällande 8.000 euro till bok, men ärendet är
överfört till utbildnings- och kulturavdelningen. Enligt verksamhetsplanen kommer
föreningen att arrangera seminarium på den internationella hospisdagen 3:e torsdagen i
november i Alandicas musiksal med temat ”det svåra samtalet”.
Fördelningsrådets förslag:
Föreslås att föreningen Vård i livet r.f. beviljas 2.000 euro för att arrangera seminarium enligt
verksamhetsplanen som betalas mot redovisning. Specialändamål/historik överförd till
landskapsregeringens utbildnings- och kulturavdelning.
Landskapsregeringens beslut:
Föreningen Vård i livet r.f. beviljas 2.000 euro för att arrangera seminarium enligt
verksamhetsplanen som betalas mot redovisning. Specialändamål/historik överförd till
landskapsregeringens utbildnings- och kulturavdelning.

Ärende nr 14
Föreningen Vårt Hjärta r.f. (Dnr ÅLR 2017/7799)
Beviljat 2017
45.000 euro

Ansökt 2018
76.500 euro

Rådets förslag
73.000 euro

Beslut
53.000 euro

Föreningen Vårt Hjärta. r.f. ansöker om 76.500 euro för sin verksamhet under 2018.
Föreningen har total 806 medlemmar varav 213 är kvinnor.
Föreningens verksamhet består av stödpersonsverksamhet, livsstilskurser/aktiviteter,
konditionsaktiviteter, informationsverksamhet samt en undergrupp för stroke-patienter och
deras anhöriga. Föreningen har ett aktivt samarbete med andra föreningar i arrangerandet av
de olika aktiviteterna samt sköter administration kring preventivt antitobaksarbete
tillsammans med ÅHS ´Tobakskampen. Veckoläger för stroke-gruppen arrangeras.
Föreningen har en verksamhetsledare anställd på 75 %. Projektet Hjärtstartare på Åland
avslutas och föreningen ansöker om pengar för en ordinarie anställd på deltid (50 %) för
fortsatt arbete med hjärtstartarverksamheten, en s.k. hjärtstartarkoordinator.
Landskapsregeringen vill uppmuntra föreningen att fortsätta med att skapa möjligheter för den
yngre målgruppen att använda mobilapplikationer. Föreningen redovisar en hög andel likvida

7
medel.
Fördelningsrådets förslag:
Fördelningsrådet föreslår att Föreningen Vårt Hjärta r.f. beviljas 73.000 euro för sin planerade
verksamhet under 2018 vilket inkluderar en summa/lön för 50 % utökad anställning för att
koordinera hjärtstartverksamheten. Föreningen avgör hur lönen och arbetstimmarna fördelas
mellan de två anställda, verksamhetsledaren och koordinatorn för hjärtstartverksamheten,
enligt föreningens egna beslut.
Landskapsregeringens beslut:
Landskapsregeringen beviljar Föreningen Vårt Hjärta r.f. 53.000 euro för sin planerade
verksamhet under 2018 vilket inkluderar en summa/lön för 25 % utökad anställning för att
koordinera hjärtstartverksamheten. Föreningen avgör hur lönen och arbetstimmarna fördelas
mellan de två anställda, verksamhetsledaren och koordinatorn för hjärtstartverksamheten,
enligt föreningens egna beslut. Landskapsregeringen vill uppmuntra föreningen att skapa
möjligheter för den yngre målgruppen att använda mobilapplikationer (hjärt- och
lungräddning). Föreningen redovisar en hög andel likvida medel.

Ärende nr 15
Krigsveteranerna på Åland r.f. (Dnr ÅLR 2017/7801)
Beviljat 2017
5.000 euro

Ansökt 2018
5.100 euro

Rådets förslag
5.000 euro

Beslut
5.000 euro

Föreningen Krigsveteranerna på Åland r.f. anhåller om 5.100 euro för verksamheten 2018.
Föreningen har 229 medlemmar varav 88 är kvinnor och 141 är män och 45 är veteraner.
Föreningen ger stöd till veteraner i form av subventionerad friskvård, ordnar
rekreationsaktiviteter och uppvaktningar samt håller informationsmöten. Föreningens bokslut
visar ett plus.
Fördelningsrådets förslag:
Fördelningsrådet föreslår att Krigsveteranerna på Åland r.f. får fortsatt stöd för sin
verksamhet under 2018 för sin ordinarie verksamhet med 5.000 euro.
Landskapsregeringens beslut:
Landskapsregeringen beviljar Krigsveteranerna på Åland r.f. totalt 5.000 euro för ordinarie
verksamheten under 2018 i enlighet med de riktlinjer som redovisats i ansökan.

Ärende nr 16
Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland r.f. (Dnr ÅLR 2017/7810 och ÅLR 2017/7864)
Beviljat 2017
906.230 euro totalt

Ansökt 2018
894.994 euro

Rådets förslag
890.000 euro

Beslut
890.000 euro

och specialändamål

och specialändamål

och specialändamål

88.472 euro

88.472 euro

88.472 euro

samt specialändamål

samt specialändamål

samt specialändamål

25.000 euro

20.000 euro

20.000 euro
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Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland r.f. ansöker om totalt 1.008.466 euro för sin
fortsatta verksamhet under 2018. Föreningen har totalt 3.134 medlemmar varav 2.099 är
kvinnor, 974 män, 32 flickor och 29 pojkar. Föreningen har lokalföreningar i alla 16 åländska
kommuner och bedriver en mångfacetterad verksamhet i alla dessa med tonvikten lagd på
främjande och förebyggande friskvårdsarbete. Föreningen har 15 anställda.
Verksamheten riktar sig till alla åldrar genom lekskolor, lekparker, barnsäkerhetsarbete,
tonårsaktiviteter, läger för barn, tjej- och killgruppsverksamhet, genetisk rådgivning,
simundervisning, terapisim, föräldrautbildning, projekt noll-tolerans mot alkohol och droger,
äldres hälsa förebyggande familjestödsarbete, ekonomisk rådgivning samt förebyggande
insatser mot ekonomiska svårigheter för enskilda. Under år 2018 planeras en utökad
verksamhet för äldres hälsa med en utökad arbetstid från 60 % till 80 %.
Specialändamål enligt budget 2018 är Projekt vision nolltolerans 88.472 euro och Tobaksfri
Duo Åland 25.000 euro, som är ett 2-årigt projekt.
Fördelningsrådets förslag:
Fördelningsrådet föreslår att Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland r.f. tilldelas totalt
998.472 euro för sin verksamhet under 2018. Arbetstiden för anställd i verksamhet för äldres
hälsa förblir 60 % av heltid. Summan inkluderar de två specialändamålen d.v.s. Nolltolerans
88.472 euro och Tobaksfri Duo Åland 20.000 euro.
Landskapsregeringens beslut:
Landskapsregeringen beviljar Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland r.f. totalt 998.472
euro för sin verksamhet under 2018. I summan beaktas inte ökade lönekostnader i
verksamheten för äldres hälsa. Summan inkluderar de två specialändamålen d.v.s.
Nolltolerans 88.472 euro och Tobaksfri Duo Åland 20.000 euro (år 1 av 2).

Ärende nr 17
Mariehamns pensionärsförening r.f. (Dnr ÅLR 2017/7524)
Beviljat 2017
8.200 euro

Ansökt 2018
9.600 euro

Rådets förslag
8.200 euro

Beslut
8.200 euro

Mariehamns pensionärsförening r.f. ansöker om medel för verksamheten under 2018.
Föreningen har totalt 930 medlemmar varav 575 kvinnor och 355 män. Föreningens
aktiviteter består av regelbundna månadsmöten för medlemmarna, utgivning av tidningen
Nyset (8 nr/år), bowling, boule, körsång, bokträffar, läsgrupper på Trobergshemmet och
aktuella föreläsningar med mera. År 2018 blir det pensionärssångfest för 80 personer.
Fördelningsrådets förslag:
Fördelningsrådet föreslår att Mariehamns pensionärsförening r.f. får 8.200 euro till sin
planerade verksamhet under 2018.
Landskapsregeringens beslut:
Landskapsregeringen beviljar Mariehamns pensionärsförening r.f. 8.200 euro för
verksamhetsåret 2018.
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Ärende nr 18
Norra Ålands pensionärer r.f. (Dnr ÅLR 2017/7719)
Beviljat 2017
4.500 euro

Ansökt 2018
4.500 euro

Rådets förslag
4.500 euro

Beslut
4.500 euro

Norra Ålands pensionärer r.f. ansöker om sammanlagt 4.500 euro för sin verksamhet under
2018. Föreningen har totalt uppgett att man har ca. 774 medlemmar varav 435 är kvinnor och
339 män. Föreningsverksamheten består av olika slags sociala sammankomster för
pensionärerna, gemensamma resor och utflykter.
Fördelningsrådets förslag:
Fördelningsrådet föreslår att Norra Ålands pensionärer r.f. tilldelas 4.500 euro för sin fortsatta
verksamhet under 2018.
Landskapsregeringens beslut:
Landskapsregeringen beviljar Norra Ålands pensionärer r.f. 4.500 euro för sin fortsatta
verksamhet under 2018 att användas i enlighet med de riktlinjer som finns i ansökan.

Ärende nr 19
Pusselfamiljen r.f. (Dnr ÅLR 2017/7940)
Beviljat 2017
10.000 euro

Ansökt 2018
18.670 euro

Rådets förslag
10.000 euro

Beslut
10.000 euro

samt specialändamål

samt specialändamål

samt specialändamål

77.536 euro

3.000 euro

3.000 euro

Föreningen Pusselfamiljen r.f. anhåller om sammanlagt 96.206 euro för verksamheten under
2018. Föreningen har totalt 275 medlemmar, varav 86 kvinnor, 84 flickor, 20 män och 82
pojkar. Föreningens målsättning är att fungera som stöd för ensamstående föräldrar och deras
barn, arbeta för ensamstående föräldrarnas aktuella intressen, informera berörda myndigheter
om ensamföräldrarnas situation samt anordna fritidsaktiviteter för ensamstående föräldrar och
deras barn. Föreningen vill ha en verksamhetsledare som ett 3 års projekt för kontakt utåt,
arrangera träffar / stödgrupper och för att lyssna och ge råd till medlemmarna.
Fördelningsrådets förslag:
Fördelningsrådet föreslår att föreningen beviljas 10.000 euro för verksamheten under 2018
och 3.000 euro för specialändamålet.
Landskapsregeringens beslut:
Landskapsregeringen beviljar föreningen Pusselfamiljen r.f. 10.000 euro för sin fortsatta
verksamhet under 2018 i enlighet med riktlinjerna i ansökan. För specialändamålet beviljas
3.000 euro.

Ärende nr 20
Rädda barnen på Åland r.f. (Dnr ÅLR 2017/7883)
Beviljat 2017
323.000 euro

Ansökt 2018
314.695 euro

Rådets förslag
288.000 euro

Beslut
288.000 euro
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och specialändamål

och specialändamål

och specialändamål

40.000 euro

35.000 euro

35.000 euro

Rädda Barnen på Åland r.f. anhåller om totalt 367.195 euro för sin planerade verksamhet
under 2018. Föreningen har totalt 197 medlemmar varav 141 är kvinnor, 33 är män, 12 är
flickor och 10 är pojkar. Föreningen driver Lekterapin vid Ålands centralsjukhus, Öppna
förskolan, utbildar och informerar om barns rättigheter enligt Barnkonventionen, stöder och
utbildar om barn och internetanvändning, ger visst ekonomiskt stöd till behövande, deltar i
arbetet med Matbanken samt har även viss stödverksamhet i de baltiska staterna.
Som specialändamål, söks 35.000 euro för år två (2) av två (2) för ett projekt med fortsatt
utvecklingsarbete inom barnskyddet samt för stödgrupp 5.000 euro. Föreningen har likvida
medel och redovisat ett överskott. Reserverat finns 28.683,52 euro från tidigare år som
kommer att föras över till Matbanken.
Fördelningsrådets förslag:
Fördelningsrådet föreslår att Rädda Barnen på Åland r.f. beviljas totalt 323.000, varav
288.000 euro är understöd för ordinarie verksamheten under 2018 i enlighet med riktlinjerna i
ansökan. Dessutom beviljas ansökta medel för barnskyddsprojektet, d.v.s. 35.000 euro som
ingår i den totala summan, medan medel för stödgruppen inte beviljas.
Landskapsregeringens beslut:
Landskapsregeringen beviljar Rädda Barnen på Åland r.f. totalt 323.000 euro för sin ordinarie
verksamhet under 2018 varav 35.000 euro är finansiering av projektet (år 2/2) med fokus på
barnskyddsfrågor. Medel för den ansökta stödgruppen beviljas inte.

Ärende nr 21
Socialmissionen på Åland r.f. (Dnr ÅLR 2017/7830)
Beviljat 2017
18.600 euro

Ansökt 2018
7.600 euro

Rådets förslag
5.000 euro

Beslut
5.000 euro

samt specialändamål

samt specialändamål

samt specialändamål

32.400 euro

13.600 euro

13.600 euro

Socialmissionen på Åland r.f. anhåller om sammanlagt 40.000 euro för den planerade
verksamheten under 2018. 7.600 euro söks för den ordinarie verksamheten och 32.400 euro
söks för en fortsättning av verksamheten Matbanken till lön, hyra, el, renhållning och
lokalvård.
Föreningen har totalt 118 medlemmar. 80 är kvinnor och 38 är män. Verksamheten består
förutom av Matbanken av att besöka åländska interner i fängelset i Åbo, hjälpa personer i
ekonomisk och social nöd samt hjälpa nyinflyttade med olika utmaningar. Vid Matbanken
avlönas en person 62 h/månad för att leda det omfattande frivilligarbetet kring matutdelning.
Ca. 40 frivilligarbetare hjälper till med utdelning av mat, hämtning och packning av varor.
Matkassar delas ut till ca 90-100 hushåll/vecka.
Fördelningsrådets förslag:
Fördelningsrådet föreslår att Socialmissionen på Åland r.f. får totalt 18.600 euro för det
fortsatta arbetet under 2018 med sin ordinarie verksamhet och verksamheten med
hjälpbehövande, invandrare och asylsökande. Specialändamålet projekt Matbanken ingår i det
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totala beloppet och föreslås få 13.600 euro varav summan huvudsakligen ska gå till hyra av
lokalen, el, renhållning, koordinering av frivilliginsatserna och lokalvård. Under året ska
föreningen föra en dialog med kommunernas socialförvaltningar om när Matbanken ska träda
in och vad Matbanken ska göra om behovet blir långvarigt.
Landskapsregeringens beslut:
Landskapsregeringen beviljar Socialmissionen på Åland r.f. totalt 18.600 euro för det fortsatta
arbetet under 2018 med sin ordinarie verksamhet och verksamheten med hjälpbehövande,
invandrare och asylsökande. Specialändamålet projekt Matbanken ingår i det totala beloppet
och föreslås få 13.600 euro varav summan huvudsakligen ska gå till hyra av lokalen, el,
renhållning, koordinering av frivilliginsatserna och lokalvård. Under året ska föreningen föra
en dialog med kommunernas socialförvaltningar om när Matbanken ska träda in och vad
Matbanken ska göra om behovet blir långvarigt.

Ärende nr 22
Stall JoY's handikappridklubb r.f. (Dnr ÅLR 2017/7860)
Beviljat 2017
8.000 euro

Ansökt 2018
9.300 euro

Rådets förslag
8.000 euro

Beslut
8.000 euro

Stall JoY´s handikappridklubb r.f. anhåller om 9.300 euro för sin verksamhet under 2018.
Föreningen har 60 medlemmar varav 38 är kvinnor, 22 män, tre flickor och tre pojkar.
Föreningens målsättning är att främja ridning och samvaro med hästar för funktionshindrade
på Åland. Föreningen arrangerar möten, träffar, informationstillfällen, läger, tävlingar,
körturer med handikappanpassad vagn, uppvisningar och trevlig samvaro för personer med
särskilda behov. Föreningens mest populära aktivitet är sommarläger för barn i behov av
särskilt stöd med hästintresse. Föreningen visar ett litet underskott i sitt bokslut.
Fördelningsrådets förslag:
Fördelningsrådet föreslår att Stall JoY´s handikappridklubb r.f. får 8.000 euro för sin
planerade verksamhet under 2018.
Landskapsregeringens beslut:
Landskapsregeringen beviljar Stall JoY´s handikappridklubb r.f. 8.000 euro för sin fortsatta
verksamhet under 2018 enligt riktlinjerna i ansökan.

Ärende nr 23
Stiftelsen Hemmet r.s. (Dnr ÅLR 2017/7592)
Beviljat 2017
5.650 euro

Ansökt 2018
5.650 euro

Rådets förslag
5.650 euro

Beslut
5.650 euro

Stiftelsen Hemmet r.s. anhåller om understöd till sin verksamhet, 5.650 euro. Medlen används
till sociala aktiviteter för de boende vid Stiftelsen Hemmet.
Fördelningsrådets förslag:
Fördelningsrådet föreslår att Stiftelsen Hemmet r.s. får 5.650 euro enligt ansökan.
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Landskapsregeringens beslut:
Landskapsregeringen beviljar Stiftelsen Hemmet r.s. 5.650 euro för sociala ändamål för de
boende vid Stiftelsen Hemmet för verksamhetsåret 2018.

Ärende nr 24
Vuxna på stan r.f. (Dnr ÅLR 2017/7667)
Beviljat 2017
18.000 euro

Ansökt 2018
33.400 euro

Rådets förslag
18.000 euro

Beslut
18.000 euro

Föreningen Vuxna på stan r.f. anhåller om 33.400 euro för sin planerade verksamhet under
2018. Föreningen har 34 medlemmar, 20 kvinnor och 14 män. Föreningen driver
ungdomsgården MUG i lokaler på Neptunigatan 5 i Mariehamn. I lokalen kan ungdomar
spela biljard, se på film, kasta pil, lyssna på musik och umgås. Föreningen drivs av frivilliga
krafter och verkar för drogfria aktiviteter för ungdomar, informerar föräldrar och genomför
kampanjer mot missbruk av alkohol. Vid vissa tillfällen genomförs även s.k. nattvandringar.
Lokalen på Neptunigatan har målgruppen 15-18 år och verksamheten är den enda i sitt slag
som har denna målgrupp. Föreningens bokslut visar ett litet överskott.
Fördelningsrådets förslag:
Fördelningsrådet föreslår att Vuxna på stan r.f. får 18.000 euro i understöd för föreningens
utgifter för ungdomsgården MUG under 2018, medlen bör i första hand användas för
verksamhetens hyra.
Landskapsregeringens beslut:
Landskapsregeringen beviljar Vuxna på stan r.f. får 18.000 euro i understöd för verksamheten
under 2018. Medlen bör i första hand användas för verksamhetens hyra.

Ärende nr 25
Ålands autismspektrumförening r.f. (Dnr ÅLR 2017/7923)
Beviljat 2017
4.000 euro

Ansökt 2018
6.500 euro

Rådets förslag
6.500 euro

Beslut
5.200 euro

Ålands autismspektrumförening r.f. har totalt 134 medlemmar varav 42 är män, 54 kvinnor,
26 pojkar och 12 flickor. Föreningens målsättning är att främja och övervaka de allmänna
samhälleliga rättigheterna och jämlikheten för personer med olika former av
autismspektrumstörning med familjer. Föreningen vill sprida kännedom om och öka
förståelsen för de svårigheter funktionshindret medför och för deras närstående.
Föreningens verksamhet utgörs av utbildning, information, studiebesök, självhjälpsgrupper
samt ett årligt återkommande seminarium för att sprida ny kunskap om
funktionsnedsättningen autism.
Fördelningsrådets förslag:
Fördelningsrådet föreslår att Ålands autismspektrumförening r.f. får 6.500 euro i understöd
för sin planerade verksamhet under 2018 enligt de riktlinjer som anges i ansökan.
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Landskapsregeringens beslut:
Landskapsregeringen beviljar Ålands autismspektrumförening r.f. 5.200 euro i understöd för i
ansökan redovisad planerad verksamhet under 2018. Understödet innefattar även kostnader
för ett seminarium.

Ärende nr 26
Ålands cancerförening r.f. (Dnr ÅLR 2017/7693)
Beviljat 2017
66.500 euro

Ansökt 2018
70.000 euro

Rådets förslag
66.000 euro

Beslut
66.000 euro

Ålands cancerförening r.f. anhåller om 70.000 euro för sin verksamhet under 2018.
Föreningen har 860 medlemmar varav 620 är kvinnor och 240 är män. Föreningen arbetar
med information om cancersjukdomar, med förebyggande cancerarbete (hudundersökningen
”Prickdagarna”), med rehabilitering i form av anpassningskurser, vattengymnastik, yogagrupper, samtalsgrupper för drabbade och för anhöriga, direkt stöd till sjuka, förmedling av
hjälpmedel, insamlingar för forskning om cancersjukdomar. Föreningen subventionerar
anhörigas övernattningar i patienthotell på sjukhus i Åbo och Uppsala. Föreningen har en
heltidsanställd verksamhetsledare.
Fördelningsrådets förslag:
Fördelningsrådet föreslår att Ålands cancerförening r.f. beviljas 66.000 euro för sin
verksamhet under 2018.
Landskapsregeringens beslut:
Landskapsregeringen beviljar Ålands cancerförening r.f. 66.000 euro för sin fortsatta
verksamhet under 2018. Understödet är i första hand avsett att täcka kostnaderna för
verksamhetsledaren.

Ärende nr 27
Ålands fackliga semesterorganisation r.f. (Dnr ÅLR 2017/7767)
Beviljat 2017
2.550 euro

Ansökt 2018
40.037 euro

Rådets förslag
2.550 euro

Beslut
2.550 euro

Ålands fackliga semesterorganisation r.f. är en sammanslutning av 13 fackföreningar (2016)
som tillsammans driver semesterstugor på Öra Hammarland för sina medlemmar att hyra.
Sammanslutningen delar även ut semesterbidrag för ca. 10 mottagare med små inkomster så
att även familjer med små inkomster ska kunna hyra en semesterstuga till ett skäligt pris.
Fördelningsrådets förslag:
Fördelningsrådet föreslår att Ålands fackliga semesterorganisation r.f. beviljas 2.550 euro för
att under 2018 stödja semestermöjligheter för familjer med små inkomster. Till den del
ansökan gäller investering/grundrenovering avslås ansökan eftersom föreningen erhållit
maximalt stöd om 25 % (2.037 €) i samband med fördelningen år 2016. Bäddsoffa är lös
inventarie och inte stödberättigat.
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Landskapsregeringens beslut:
Landskapsregeringen beviljar Ålands fackliga semesterorganisation r.f. 2.550 euro att
användas till semesterbidrag för familjer med små inkomster under 2018. Till den del ansökan
gäller investering/grundrenovering avslås ansökan eftersom föreningen erhållit maximalt stöd
om 25 % (2.037 €) i samband med fördelningen år 2016. Bäddsoffa är lös inventarie och inte
stödberättigat.

Ärende nr 28
Ålands fountainhouse r.f. (Dnr ÅLR 2017/7665)
Beviljat 2017
155.000 euro

Ansökt 2018
164.000 euro

Rådets förslag
155.000 euro

Beslut
155.000 euro

Föreningen Ålands fountainhouse r.f. är en ackrediterad verksamhet och verkar för att
personer med psykisk ohälsa på Åland får ökat självförtroende, rehabilitering och en
möjlighet att återgå till arbete. Verksamheten sker i Klubbhuset Pelaren i Mariehamn.
Medlemmarna är 113 st. Vid klubbhuset finns 3 handledare samt en klubbhuschef anställda.
Målet för arbetet är att klubbmedlemmarna på olika sätt ska uppnå sin fulla potential och bli
respekterade som medarbetare, grannar och vänner. Verksamheten riktar sig aktivt utåt med
kontakter till kommunerna, psykiatrin, FPA, skolor och företag.
Budgeten är totalt 260.000 euro varav PAF-medlen tidigare utgjorts av 155.000 euro, d.v.s. ca
60 % har täcks av bidrag från penningautomatmedel. Finansieringsstöd från PAF går till
löner, utbildning av medlemmar och anställda samt hyra. Graden av finansieringsstöd från
kommunerna varierar och arbetet att förmå alla kommuner att bidra fortsätter. Målet har varit
att alla kommuner ansluter sig till en enhetlig finansieringsmodell och att kommunerna
finansierar 50 % av verksamheten vilket räknat på budgetförslaget för 2018 skulle utgöra en
kommunal finansiering med 130.000 euro.
Fördelningsrådets förslag:
Fördelningsrådet föreslår att Ålands fountainhouse r.f. får 155.000 euro för sin fortsatta
verksamhet under 2018. Det motiveras med att målet om en 50 %-ig finansiering inte uppnåtts
ännu, men att alla kommuner måste vara med och ta ansvar för finansieringen av
verksamheten. Föreningen uppmanas att ta kontakt med de berörda kommunerna och förmå
kommunerna att delta i finansieringen.
Landskapsregeringens beslut:
Landskapsregeringen beviljar Ålands fountainhouse r.f. 155.000 euro för verksamheten under
2018. Beslutet motiveras med att målet om en 50 %-ig finansiering inte uppnåtts och
kommunernas ansvar för daglig verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning
inte heller lösts på annat sätt än det som erbjuds denna grupp inom ramen för Pelarens
verksamhet. Landskapsregeringen uppmanar, åter igen föreningen att fortsätta
ansträngningarna att förmå alla kommuner som har medlemmar i Klubbhuset att ingå avtal
med föreningen och målsättningen kvarstår att kommunerna ska finansiera hälften av
verksamheten i likhet med verksamhetsförutsättningarna för Fixtjänst.
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Ärende nr 29
Ålands handikappförbund r.f. (Dnr ÅLR 2017/7593)
Beviljat 2017
364.000 euro

Ansökt 2018
405.705 euro

Rådets förslag
348.380 euro

Beslut
348.380 euro

samt specialändamål

samt specialändamål

samt specialändamål

49.814 euro

0 euro

0 euro

Ålands handikappförbund r.f. ansöker om 405.705 euro för verksamheten under 2018. I denna
summa ingår medel för personal, för kanslikostnader, kostnader för information och löpande
föreningsverksamhet. Föreningen ansöker samtidigt om ett projekt på tre år med en
rättighetsutbildare till en kostnad av 49.814 euro för år ett.
Fördelningsrådets förslag:
Fördelningsrådet föreslår att Ålands handikappförbund r.f. beviljas totalt 348.380 euro för sin
ordinarie verksamhet 2018. Förbundet anhåller om att få använda överskott av PAF-medel av
2016 års verksamhet totalt 16.619,83 euro och beloppet har dragits av från totalsumman ovan.
Som juridiskt stöd för förbundets befintliga personal som tillhandahåller rådgivning beviljas
5.000 euro som möjliggör juridisk konsultation för dem i de fall de bedömer att de behöver
det. Dessa särskilda medel utbetalas mot redovisning senast 1.12.2018. Dessa medel ingår i
den beviljade totalsumman. Projektanställning av rättighetsutbildare på heltid avslås.
Landskapsregeringens beslut:
Landskapsregeringen beslutar bevilja Ålands handikappförbund r.f. totalt 348.380 euro för
den ordinarie verksamheten under 2018 som beskrivs i anhållan. Sökta medel för en
heltidstjänst som rättighetsutbildare beviljas ej. Som juridiskt stöd för förbundets befintliga
personal som tillhandahåller rådgivning beviljas 5.000 euro som möjliggör juridisk
konsultation för dem i de fall de bedömer att de behöver det. Dessa särskilda medel utbetalas
mot redovisning senast 1.12.2018. Dessa medel ingår i den beviljade totalsumman.

Ärende nr 30
Ålands handikappförbund r.f. – Fixtjänst (Dnr ÅLR 2017/7831)
Beviljat 2017
229.000 euro

Ansökt 2018
238.305 euro

Rådets förslag
229.000 euro

Beslut
229.000 euro

och specialändamål

och specialändamål

samt specialändamål

samt specialändamål

37.400 euro

35.998 euro

35.998 euro

35.998 euro

Fixtjänst drivs med Ålands handikappförbund r.f. som huvudman och har de åländska
kommunerna samt PAF-medel som finansiärer. Vid Fixtjänst kommer under året omkring 3234 personer med olika former av arbetshandikapp att få dagligt arbete. Arbetsledningen består
av en föreståndare och två arbetsledare. Verksamhetens målsättning är att anordna
meningsfull sysselsättning för personer med en fysisk- och/eller psykisk funktionsnedsättning
genom att utforma arbetsplatser efter de individuella behov och förutsättningar som finns.
Med utökade lokaler har följt något utökade driftskostnader men har gett verksamheten
utrymme att ta emot fler arbetstagare/dag.
År tre i ett 3-årigt projekt med en coach som arbetar 80 % som arbetar med handledning av
arbetstagare som provar på ett arbete på öppna arbetsmarknaden fortsätter.
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Fördelningsrådets förslag:
Fördelningsrådet föreslår att Ålands handikappförbund r.f. – Fixtjänst får 229.000 euro för sin
verksamhet under 2018. Specialändamål är 35.998 euro för en coach på 80 %, år tre av tre.
Landskapsregeringens beslut:
Landskapsregeringen beviljar Ålands handikappförbund r.f. – Fixtjänst 229.000 euro för sin
fortsatta verksamhet under 2018. Specialändamålet, en coach på 80 %, år tre av tre, beviljas
35.998 euro.

Ärende nr 31
Ålands hemgårdsförbund r.f. (Dnr ÅLR 2017/7892)
Beviljat 2017
4.600 euro

Ansökt 2018
6.000 euro

Rådets förslag
3.000 euro

Beslut
3.000 euro

Ålands hemgårdsförbund r.f. har tre medlemsföreningar, Brändö, Geta och Ålands Hemgård.
De ansökta medlen går till de boendes trivsel vid de olika hemgårdarna, underhållning vid
sociala samkväm samt annan social verksamhet för pensionärerna.
Fördelningsrådets förslag:
Ålands hemgårdsförbund r.f. föreslås få 3.000 euro för 2018.
Landskapsregeringens beslut:
Landskapsregeringen beviljar Ålands hemgårdsförbund r.f. 3.000 euro för 2018 att fördela
mellan sina tre medlemsföreningar för de ändamål som beskrivs i ansökan.

Ärende nr 32
Ålands hälso- och sjukvård - Tobakskampen (Dnr ÅLR 2013/6267)
Beviljat 2017
56.000 euro

Ansökt 2018
56.000 euro

Budget 2018
56.000 euro

Beslut
56.000 euro

ÅHS anhåller om medel för år 5 av 5 för Tobakskampanjen som är ett rökavvänjningsprojekt
inom ramen för ÅHS’s verksamhet.
Fördelningsrådets förslag:
Fördelningsrådet föreslår att Ålands hälso- och sjukvård får 56.000 euro för 2018 för fortsatt
arbete med tobaksavvänjning.
Landskapsregeringens beslut:
Landskapsregeringen beviljar Ålands hälso- och sjukvård 56.000 euro för 2018 (år fem av
fem) för rökavvänjningsprojektet Tobakskampen.

Ärende nr 33
Ålands hälsoalternativ r.f. (Dnr ÅLR 2017/7980)
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Beviljat 2017
1.000 euro

Ansökt 2018
5.500 euro

Rådets förslag
500 euro

Beslut
500 euro

Föreningen Ålands hälsoalternativ r.f. har 36 medlemmar, varav 30 är kvinnor och 6 är män.
Föreningens målsättning är att sprida kunskap om alternativa vårdformer och verka för en
sund livsstil och i dialog med skolmedicinen. Landskapsregeringen beslöt år 2017 att 1.000
euro tilldelas föreningen som får användas för dialog med skolmedicinen på Åland under året
2017. Föreningen har flertal gånger varit i kontakt med Ålands hälso- och sjukvård men den
respons man hoppats på har uteblivit. Man anser att det är orimligt att bidraget ska vara
avhängigt en annan parts samarbetsvilja. I verksamhetsplanen för år 2018 finns aktiviteter för
förebyggandet av utbrändhet som kunde vara ett lämpligt tema att samlas kring från ÅHA och
Ålands hälso- och sjukvård samt allmänheten.
Fördelningsrådets förslag:
Landskapsregeringen beslöt att 1.000 euro tilldelas föreningen som får användas för dialog
med skolmedicinen på Åland under år 2017, men då föreningen inte fått den respons man
hoppats på föreslår fördelningsrådet att denna summa förs över till år 2018 för att användas
för ett samarbetsseminarium om hur vi kan förebygga utbrändhet, tillsammans med
skolmedicinen, senast 15.10.2018. Beslöts bevilja 500 euro för verksamheten år 2018.
Landskapsregeringens beslut:
Landskapsregeringen beslutar att 500 euro tilldelas för verksamhet år 2018, och den tidigare
beviljade summan 1.000 euro förs över till år 2018 för att skapa en dialog i form av ett
seminarium eller liknande om att förebygga utbrändhet tillsammans med skolmedicinen på
Åland senast 15.10.2018. De överförda medlen utbetalas mot redovisning.

Ärende nr 34
Ålands hörselförening r.f. (Dnr ÅLR 2017/7764)
Beviljat 2017
42.000 euro

Ansökt 2018
47.360 euro

Rådets förslag
38.000 euro

Beslut
38.000 euro

Ålands hörselförening r.f. har totalt 766 medlemmar varav 395 är kvinnor och 368 är män, en
flicka och tre pojkar. Föreningens målsättning är att komplettera den offentliga sektorns utbud
av stöd till personer med hörselnedsättning. Föreningen har en organisationssekreterare
anställd på deltid som stöds av frivilliga hörselrådgivare. Föreningen ordnar aktiviteter för
personer med hörselnedsättning för att förebygga ensamhet och isolering hos dem som
drabbats av denna socialt handikappande funktionsnedsättning. Föreningen fortsätter den
uppsökande verksamheten med service till äldre personer med hörselnedsättning, både i
enskildas hem och på äldreboenden runt om på Åland.
Fördelningsrådets förslag:
Fördelningsrådet föreslår att Ålands hörselförening r.f. beviljas totalt 38.000 euro för
verksamheten 2018.
Landskapsregeringens beslut:
Landskapsregeringen beviljar Ålands hörselförening r.f. totalt 38.000 euro för verksamheten
2018.
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Ärende nr 35
Ålands intresseförening för psykisk hälsa - Reseda r.f. (Dnr ÅLR 2017/7804)
Beviljat 2017
6.000 euro

Ansökt 2018
8.950 euro

Rådets förslag
6000 euro

Beslut
6.000 euro

Ålands intresseförening för psykisk hälsa - Reseda r.f. ansöker om 8.950 euro för sin
verksamhet under 2018. Föreningen har 170 medlemmar varav 131 är kvinnor och 38 är män
samt en sammanslutning. Föreningens målsättning är att ge stöd åt personer med psykisk
ohälsa och deras anhöriga. Föreningen samarbetar med Klubbhuset Pelaren i deras
verksamhet. Till föreningen hör också undergruppen ”Erfarenhetsexperterna” vilken består av
medlemmar som deltagit i kurs som syftar till att stärka och informera om funktionsnedsattas
livssituation.
Fördelningsrådets förslag:
Fördelningsrådet föreslår att föreningen får 6.000 euro för sin verksamhet 2018.
Landskapsregeringens beslut:
Landskapsregeringen beviljar Ålands intresseförening för psykisk hälsa – Reseda r.f. 6.000
euro för den planerade verksamheten under 2018 som redovisas i ansökan.

Ärende nr 36
Ålands motorförares helnykterhetsförening r.f. (Dnr ÅLR 2017/7754)
Beviljat 2017
800 euro

Ansökt 2018
2.000 euro

Rådets förslag
800 euro

Beslut
800 euro

Ålands motorförares helnykterhetsförbund r.f. ansöker om 2.000 euro för den planerade
verksamheten under 2018. Föreningen har 45 medlemmar varav 21 är kvinnor och 24 är män.
Föreningen är en helnykter, frivillig, politiskt och religiöst neutral sammanslutning som vill
verka för en alkoholfri trafikkultur. Föreningens bokslut visar ett plus.
Fördelningsrådets förslag:
Fördelningsrådet föreslår att föreningen ges 800 euro i understöd för verksamheten under
2018.
Landskapsregeringens beslut:
Landskapsregeringen beviljar Ålands motorförares helnykterhetsförening r.f. 800 euro i
understöd för verksamhet under 2018.

Ärende nr 37
Ålands neurologiska förening r.f. (Dnr ÅLR 2017/7800)
Beviljat 2017
39.000 euro

Ansökt 2018
46.000 euro

Rådets förslag
44.000 euro

Beslut
44.000 euro

samt specialändamål

samt specialändamål

samt specialändamål

61.453 euro

61.453 euro

61.453 euro
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Föreningen Ålands neurologiska förening r.f. anhåller om medel för kommande
verksamhetsår, 46.000 euro för föreningsverksamhet och för ett separat specialändamål,
projektet Assistanshundar på Åland, 61.453 euro.
Föreningen har 207 medlemmar varav 136 är kvinnor och 71 är män. Föreningens målsättning
är att främja möjligheterna för fysiskt funktionshindrade människor att verka som jämbördiga
och fullvärdiga medlemmar i samhället och att bevaka deras samhälleliga rättigheter och
utveckla deras möjligheter till samvaro. Föreningen vill fungera som en förbindelselänk
mellan personer i det åländska samhället som fått bestående funktionshinder eller en
neurologisk sjukdom. Föreningen har en organisationssekreterare anställd på 60 % av heltid
vars arbetstid utökas till 70 % år 2018 p.g.a. att organisationssekreterarens arbete är av
avgörande vikt då föreningens medlemmar har funktionshinder som gör att denna hjälp
behövs för att framgångsrikt sköta verksamheten.
Specialändamålet är ett nytt assistanshundsprojekt som är en pågående verksamhet vid sidan
av den ordinarie föreningsverksamheten. Föreningen anhåller om 61.453 euro för utbildning
av tre nya assistenshundar från år 2018, sammanlagt under tre år.
Fördelningsrådets förslag:
Fördelningsrådet föreslår att föreningen tilldelas totalt 44.000 euro för verksamheten under
2018 inklusive en utökad arbetstid för organisationssekreteraren (70 %). Föreslås 61.453 euro
för specialändamål för utbildning av nya assistenshundar under tre år 2018-2020. Pengarna
betalas ut mot redovisning.
Landskapsregeringens beslut:
Landskapsregeringen beviljar Ålands neurologiska förening r.f. totalt 44.000 euro i understöd
för 2018. Beviljas medel för specialändamål 61.453 euro (engångsbelopp) att användas för
utbildning av assistanshundar under tre år. Denna del av understödet betalas ut mot
redovisning och förväntas tydligt visa att kostnaderna härrör sig från den i ansökan redovisade
planerade verksamheten.

Ärende nr 38
Ålands reumaförening r.f. (Dnr ÅLR 2017/7947)
Beviljat 2017
67.200 euro

Ansökt 2018
67.000 euro

Rådets förslag
61.000 euro

Beslut
61.000 euro

Ålands reumaförening r.f. ansöker om medel för fortsatt verksamhet under 2018, totalt 67.000
euro. Föreningen har 571 medlemmar varav 517 är kvinnor, 49 är män, två pojkar och tre
flickor. Föreningen verkar för ökad tillgänglighet i samhället för personer med reumatiska
sjukdomar, ordnar social samvaro, sprider kunskap om den funktionsnedsättning som
sjukdomen innebär för den drabbade samt tillhandahåller subventionerade motionsaktiviteter
för drabbade. Föreningen har en heltidsanställd verksamhetsledare som är sjuksköterska till
utbildningen. Föreningen redovisar ett underskott samt en hög andel av likvida medel. En
aktivitet som borde startat 2017 skjuts fram till år 2018.
Fördelningsrådets förslag:
Fördelningsrådet föreslår att föreningen tilldelas 61.000 euro för verksamheten under 2018.
Beloppet förklaras med att planerade aktiviteter som inte blev av år 2017 och skjuts fram till
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år 2018 år och att föreningen har en hög andel likvida medel.
Landskapsregeringens beslut:
Landskapsregeringen beviljar Ålands reumaförening r.f. sammanlagt 61.000 euro för
verksamheten under 2018.

Ärende nr 39
Ålands synskadade r.f. (Dnr ÅLR 2017/7868)
Beviljat 2017
62.000 euro

Ansökt 2018
58.788 euro

Rådets förslag
45.000 euro

Beslut
40.000 euro

Ålands synskadade r.f. anhåller om totalt 58.788 euro för verksamhet under 2018. I detta
ingår utöver ordinarie föreningsverksamhet taltidningen samt en organisationssekreterare på
deltid. Föreningen har 65 medlemmar varav 41 är kvinnor och 24 är män. Understödande
medlemmar 28 personer. Merparten av dessa är själva synskadade. Föreningen vill verka för
förståelse för hur det är att leva med en synskada och vill tillvarata den resurs medlemmarna
utgör för varandra. En organisationssekreterare på deltid är en förutsättning för att arbetet ska
fungera då majoriteten av föreningsmedlemmarna har en synnedsättning som gör
föreningsarbetet tungt. Planerad verksamhet för 2017 som inte blev av och en billigare
taltidning är orsaken till att föreningen vill föra över 18.000 euro till år 2018. Beloppet har
dragits av från det totala beloppet. Den redovisade räkenskapens resultat är positivt och
föreningen har likvida medel.
Fördelningsrådets förslag:
Fördelningsrådet föreslår att föreningen får 45.000 euro i understöd för den fortsatta
verksamheten under 2018.
Landskapsregeringens beslut:
Landskapsregeringen beviljar Ålands synskadade r.f. 40.000 euro för föreningsverksamheten,
taltidningen och organisationssekreteraren för 2018. Landskapsregeringen beaktar överskottet
18.000 euro (från år 2017) som förs över till år 2018.

Ärende nr 40
Åländska HBT-föreningen Regnbågsfyren r.f. (Dnr ÅLR 2017/7902)
Beviljat 2017
63.000 euro

Ansökt 2018
78.000 euro

Rådets förslag
58.000 euro

Beslut
58.000 euro

Föreningen Åländska HBT-föreningen Regnbågsfyren r.f. anhåller om 78.000 euro för sin
verksamhet under 2018. Föreningen har totalt 87 medlemmar varav 43 är kvinnor, 36 är män,
samt åtta unga medlemmar under 18 år. Föreningen konstaterar att föreningens arbete mot
tolerans och mänskliga rättigheter för alla röner ett stort intresse. Den informationsverksamhet
som föreningen erbjuder till skolor, daghem och arbetsplatser är fortsatt mycket efterfrågad.
Föreningen Regnbågsfyren ser som en av sina främsta uppgifter att förhindra mobbning och
diskriminering och saklig information kan vara helt avgörande i dessa sammanhang.
Föreningen vill utöka verksamhetsledarens arbetstid från 75 % till 100 % av heltid för att
kunna arbeta med Ålands Pride som en integrerad del av verksamheten och genomföra en
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kvalitativ skolinformation. Föreningen redovisar en hög andel av likvida medel.
Fördelningsrådets förslag:
Föreningen beviljas 58.000 euro för sin fortsatta verksamhet under 2018. I summan beaktas
inte ökade löneutgifter.
Landskapsregeringens beslut:
Landskapsregeringen beviljar Åländska HBT-föreningen Regnbågsfyren r.f. 58.000 euro för
sin fortsatta verksamhet under år 2018. I summan beaktas inte ökade löneutgifter.

Ärende nr 41
Ålands landskapsregering, projekt Äldres psykiska ohälsa (Dnr ÅLR 2015/10228)
Beviljat 2017
172.300 euro

Ansökt 2018
Överföring

Rådets förslag
Överföring

Beslut
Överföring

Socialvårdsbyrån har påbörjat projektet Äldres psykiska ohälsa. Projektets kostnader för år
2017 beräknas uppgå till 79.178 euro. Ansökan gäller överförandet av överskott från 2017 till
2018 om 93.122 euro.
Fördelningsrådets förslag:
Överskottet från 2017 överförs till år 2018. Beloppet är 93.122 euro.
Landskapsregeringens beslut:
Överskottet från 2017 överförs till år 2018. Beloppet är 93.122 euro

Ärende nr 42
Ålands landskapsregering, projekt bygg respekt, motarbeta sexuellt våld i ord och
handling (enligt budget)
Beviljat 2017
Ej ansökt

Ansökt 2018
Enligt budget

Budget 2018
75.000 euro

Beslut
75.000 euro

Landskapsregeringens 5 åriga projekt i grund- och gymnasieskolorna samt inom fritidssektorn
för att fortsätta att bygga respekt och motarbeta sexuellt våld i ord och handling.
Budgeterad summa för år 1 är 75.000 euro i budget för 2018.
Beslut i budget 2018:
Medel reserverat för första året (år 1) av 5-årigt projekt, 75.000 euro.

Ärende nr 43
Till landskapsregeringens disposition
Fördelningsrådets förslag:
Till landskapsregeringens disposition reserveras 26.497 euro.
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Landskapsregeringens beslut:
Landskapsregeringen besluter att för landskapsregeringens disposition reservera 26.497 euro.

