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BILAGA 1 – PAF-MEDEL FÖR ÅR 2018
BESLUT OM FÖRDELNING AV 2017 ÅRS BERÄKNADE AVKASTNING
AV PENNINGAUTOMATMEDEL

Budgetmoment 35000
Verksamhetsstöd ur penningautomatmedel

2.750.000

RÄDDANDE AV MÄNNISKOLIV
1. Ålands Brand- och Räddningsförbund r.f.
Dnr ÅLR 2017/7897
Beviljat 2016
20.000

Beviljat 2017
30.000

Ansökt 2018
30.000

Medlemmar
40 föreningar

38 föreningar

38 föreningar

PAF:s förslag
30.000

Förbundet har en viktig roll i det totala brand- och räddningsväsendet i landskapet. Då
förbundet fungerar som takorganisation för avtalsbrandkårerna behöver verksamheten
hela tiden utvecklas. Verksamheten är inriktad på utbildning av brandkårister,
samordning,
informationsspridning
och
nyrekrytering
till
brandkårerna.
Specialprojektet ”Brandkårens framtid” syftar till att fram till år 2020 arbeta fram en
struktur för att stöda medlemskårernas ungdomsverksamhet.
Ålands landskapsregering har ett avtal med förbundet gällande utbildning och
upplysning till brand- och räddningsväsendet. Idag är avtalsbrandkårerna första
räddningsenhet på plats i mer än 50 % av alla brand- och räddningsuppdrag. 15 kårer är
aktiva inom första insats.
Personalen består av en verksamhetsledare på deltid 20 % och två ungdomsledare på
timbasis.
PAF:s förslag:
Förbundet beviljas ett stöd om 30.000 euro för sin verksamhet under år 2018,
inkluderande satsning på ungdomsverksamheten och projektet Brandkårens framtid.
Landskapsregeringens beslut:
Förbundet beviljas ett stöd om 30.000 euro för sin verksamhet under år 2018,
inkluderande satsning på ungdomsverksamheten och projektet Brandkårens framtid.
2. Ålands Sjöräddningssällskap r.f.
Dnr ÅLR 2017/7692
Beviljat 2016
395.000

Medlemmar
1474

Beviljat 2017
395.000

1652

Ansökt 2018
419.000
Specialprojekt
50.000
1696

PAF:s förslag
405.000
10.000
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Ålands Sjöräddningssällskap r.f. är en ideell förening som har som huvuduppgift att
bedriva frivillig sjöräddningsverksamhet inom landskapet Åland. Sällskapet är även en
aktör i landskapets miljöskydd samt stöder brandkårerna med transport till
svåråtkomliga holmar. Ändamålet med verksamheten är att rädda människoliv till sjöss,
sjöräddning samt räddande av egendom till sjöss Deras verksamhet sammanfaller till
stora delar med sjöbevakningens verksamhet. Sjöbevakningen är en myndighet med en
lagbunden verksamhet och ett samhällsuppdrag medan sjöräddningssällskapets uppgift
är att bistå och samarbeta med myndigheterna, bedriva utbildning och upplysning av
sjösäkerhet och handha oljeskyddsuppgifter enligt avtal med Ålands landskapsregering
om bemanning av oljeskyddsfartyg.
Mariehamn är den största stationen där det även finns en ordinarie anställd
personalstyrka på 5 personer. Den ordinarie anställda personalen utgör en grundstyrka
som kompletteras med ett trettiotal frivilliga sjöräddare bosatta i Mariehamn.
De övriga stationerna Vårdö, Saltvik, Lumparland, Brändö och Eckerö bedrivs helt på
frivillig bas i ett nära samarbete med de lokala frivilliga brandkårerna. Detta samarbete
utgör grunden till att sällskapet idag är en mycket effektiv sjöräddningsresurs inom
landskapet. Det finns totalt ett 160-tal aktiva frivilliga sjöräddare inom Ålands
Sjöräddningssällskap.
Under året planeras ett projekt där man ska testa ekologiska fartygsbränslen. En
projektanställd på 50% ska studera erfarenheter inom området, ta fram en aktionsplan,
analysera utsläpp genom laboratorieanalyser samt utvärdera testerna
PAF:s förslag:
Sällskapet beviljas ett stöd om 405.000 euro för sin verksamhet under år 2018, där
ökningen avser hyra för kajplatser i Korrvik. För projektet att testa ekologiska
fartygsbränslen beviljas 10.000 euro som inte omfattar anställning av projektledare utan
inhämtande av kunskaper från andras analyser och studier.
Landskapsregeringens beslut:
Sällskapet beviljas ett stöd om 405.000 euro för sin verksamhet under år 2018, där
ökningen avser hyra för kajplatser i Korrvik. För projektet att testa ekologiska
fartygsbränslen beviljas 10.000 euro som inte omfattar anställning av projektledare utan
inhämtande av kunskaper från andras analyser och studier.
3. Finlands Röda Kors, Ålands distrikt, frivilliga räddningstjänsten
Dnr ÅLR 2017/7956
Beviljat 2016
18.000
Medlemmar
16 avd+1752

Beviljat 2017
18.000

Ansökt 2018
21.000

16 avd+1781

7 underorg+200 aktiva

PAF:s förslag
18.000

Frivilliga räddningstjänstens verksamhet på Åland koordineras av Röda korset.
Frivilliga räddningstjänsten är en viktig samarbetspartner för bland annat polisen och
sjöbevakningen. Frivilliga räddningstjänsten bistår myndigheterna vid efterspaningar
och gör handräckningsuppgifter till myndigheter. Man erbjuder även psykologiskt stöd
i olika krissituationer. Räddningstjänsten bygger på ett samarbete mellan myndigheter,
institutioner, organisationer och befolkningen. Via sina medlemsorganisationer
kompletterar frivilliga räddningstjänsten det offentliga räddningsväsendet. Under året
planeras gemensamma övningar och deltagande i nationella utbildningar. Föreningen
har aktivt deltagit i arbetet med att ta emot flyktingarna som anlänt till Åland.
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Räddningsverksamheten är en del av föreningens verksamhet och merparten av stödet
kommer från sociala sektorn. Personalen består av en verksamhetsledare, en
sekreterare 60%, en beredskapschef på heltid, en samordnare för social verksamhet
50% (önskas höjt till 100%) samt en samordnare för psykisk hälsa på heltid (önskas
höjt till två tjänster). Ingen personalökning för räddningsverksamheten förordas.
PAF:s förslag:
Distriktet beviljas ett stöd om 18.000 euro för frivilliga räddningstjänstens verksamhet
under år 2018 varvid även beaktats kostnader för olika medlemsgrupper inom frivilliga
räddningstjänsten.
Landskapsregeringens beslut:
Distriktet beviljas ett stöd om 18.000 euro för frivilliga räddningstjänstens verksamhet
under år 2018 varvid även beaktats kostnader för olika medlemsgrupper inom frivilliga
räddningstjänsten.
4. Ålands Bruks- och Sällskapshundklubb r.f., räddningssektorn
Dnr ÅLR 2017/7811
Beviljat 2016
7.700
Medlemmar
172

Beviljat 2017
7.700

Ansökt 2017
7.315

185

201

PAF:s förslag
7.000

Ålands Bruks- och sällskapshundklubb hjälper som frivillig förening till med att
rekrytera och utbilda räddningshunds ekipage på Åland. Föreningen har avtal med
frivilliga räddningstjänsten och Ålands Polismyndighet och utgör en egen larmgrupp.
Ålands bruks- och sällskapshundsklubb har två godkända ekipage, en utveckling av
antalet är önskvärt.
Under året planeras regelbundna övningar, kurser och prov med fokus på att få nya
ekipage. Föreningen har ingen anställd.
PAF:s förslag:
Föreningen beviljas ett stöd om 7.000 euro för verksamhet under år 2018.
Landskapsregeringens beslut:
Föreningen beviljas ett stöd om 7.000 euro för verksamhet under år 2018.
5. Ålands Flygklubb r.f.
Dnr ÅLR 2017/7948
Beviljat 2016
-

Beviljat 2017
8.000

Ansökt 2018
10.000

Medlemmar
-

45

22

PAF:s förslag
7.000

Föreningens övergripande målsättning är att stödja och utveckla flygintresset.
Föreningen samarbetar med Röda Korset, Ålands polismyndighet och ingår i frivilliga
räddningstjänsten. Föreningen har beredskap att ingå i flygspaning av människor och
eventuella skogsbränder både dag och natt.
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PAF:s förslag:
Föreningen beviljas ett stöd om 7.000 euro för år 2018.
Landskapsregeringens beslut:
Föreningen beviljas ett stöd om 7.000 euro för år 2018.

ÖVRIGA OCH TILL LANDSKAPSREGERINGENS DISPOSITION
6. Ålands Hästsportförening r.f.
Dnr ÅLR 2017/7969
Beviljat 2016
160.000
Medlemmar
193

Beviljat 2017
170.000

Ansökt 2018
222.476

198

197

PAF:s förslag
170.000

Föreningen fungerar som en takorganisation för olika verksamheter som bedrivs i
anläggningen i Norrböle, Mariehamn. Verksamhet omfattar trav, hoppning, dressyr och
islandshästsport. Föreningen har en ridsportsektion, travsportsektion samt barn- och
ungdomsverksamhet.
Under år 2018 planerar föreningen att arrangera sex travdagar, ca 5-10 ridsporttävlingar
och verksamhet med ponnytrav. En regional hopptävling, Åland jumping, Rosa/blå
bandet hoppningen, islandshästtävlingar, kuskmatcher, samarbetstrav, kvallopp och
premielopp anordnas. Olika utbildningar anordnas. Personalen består av en
anläggningsansvarig på heltid, timanställd administratör, Under säsong finns en
sportchef (100%) en ekonomiansvarig (50%) samt en ungdomsansvarig (20%).
PAF:s förslag:
Föreningen beviljas ett stöd om 170.000 euro för sin ordinarie verksamhet under år 2018.
Landskapsregeringens beslut:
Föreningen beviljas ett stöd om 170.000 euro för sin ordinarie verksamhet under år 2018.
7. Ålands Marthadistrikt r.f.
Dnr ÅLR 2017/7770
Beviljat 2016
40.000

Beviljat 2017
40.000

Ansökt 2018
50.500

PAF:s förslag
40.000

spec.projekt
12.000

spec.projekt
12.000

spec.projekt
12.000

spec.projekt
3.000

Medlemmar
331

350

352

Ålands Marthadistrikts vision är att förmedla kunskap och inspiration för en hållbar
vardag. Under året planeras aktivt deltagande i många evenemang för att stärka
medlemsbasen. Distriktet består av 12 självständiga underorganisationer samt
underorganisationen Ungmartha som arbetar med barn upp till 18 år. Man flyttar till
Ålands landsbygdscentrum i början av året.
Personalen består av en projektkoordinator på deltid.
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Projektet ”Hantera vardagen” inriktar sig på 4 tillfällen där för barn och unga får lära sig
om billig och bra matlagning. Projektet ”Korsstygnsbok” gäller insamling av mönster
för bevarande. I ansökan ingår inköp av utrustning för 2.700 till det nya kontoret.
PAF:s förslag:
Distriktet beviljas ett stöd om 40.000 euro för sin ordinarie verksamhet under år 2018.
För projekt ”Hantera vardagen” beviljas 3.000 euro för år 2018, då projektet ligger i linje
med landskapets hållbarhetssträvan. Bidraget för projektet betalas mot godkänd
kostnadsredovisning.
Projektansökan för
”´Korsstygnsbok”
överförs till
kulturdelegationen. Inget understöd beviljas för inköp av utrustning.
Landskapsregeringens beslut:
Distriktet beviljas ett stöd om 40.000 euro för sin ordinarie verksamhet under år 2018.
För projekt ”Hantera vardagen” beviljas 3.000 euro för år 2018, då projektet ligger i linje
med landskapets hållbarhetssträvan. Bidraget för projektet betalas mot godkänd
kostnadsredovisning.
Projektansökan för
”´Korsstygnsbok”
överförs till
kulturdelegationen. Inget understöd beviljas för inköp av utrustning.
8. Ålands 4H-distrikt r.f.
Dnr ÅLR 2017/7869
Beviljat 2016
135.000

Beviljat 2017
150.000

Ansökt 2018
180.000

Medlemmar
444

395

382

PAF:s förslag
160.000

Föreningens verksamhetsidé är att erbjuda fritidsaktiviteter för medlemmarna i alla
kommuner på Åland. Verksamheten sker till stor del ute i kommunerna, men förutsätter
stöd från respektive kommun. Ålands 4H distrikt flyttar under året till Jomala gård. Den
nya lokalen har ett större djurstall och är mer tillgängligt 4H ger ungdomar möjlighet till
företagsamhet och aktiviteter inom branscherna jord- och skogsbruk, trädgård, hem och
hushåll samt inom miljö och naturskydd. Inom 4H-gården kan också ges tips och råd om
smådjursskötsel samt erbjuda pensionatservice för smådjur under smådjursägarnas
semestrar.
Föreningen samarbetar med Finlands svenska 4H.
Personalen består av en verksamhetsledare på 80% och tre instruktörer, två på 80% och
en på 60%. För att utveckla verksamheten önskar man anställa ytterligare en instruktör
på 80%.
PAF:s förslag:
Föreningen beviljas ett stöd om 160.000 euro för sin ordinarie verksamhet inklusive
kostnaderna för 4H-gården under år 2018. Ökningen motiveras med att de nya lokalerna
har en högre hyra. Medel för anställande av ytterligare en instruktör förordas inte.
Landskapsregeringens beslut:
Föreningen beviljas ett stöd om 160.000 euro för sin ordinarie verksamhet inklusive
kostnaderna för 4H-gården under år 2018. Ökningen motiveras med att de nya lokalerna
har en högre hyra. Medel för anställande av ytterligare en instruktör förordas inte.
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9. Stiftelsen Ålands Fredsinstitut r.s.
Dnr ÅLR 2017/7962
Beviljat 2016
180.000
spec.projekt
-

Beviljat 2017
180.000

Ansökt 2018
200.000

PAF´s förslag
180.000

spec.projekt
10.000

spec.projekt
18.400

spec.projekt
8.000

Ålands Fredsinstitut är en partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse med syfte att
främja och stödja forskning gällande freds- och konfliktfrågor i vid bemärkelse liksom
arbete med fredsfrågor lokalt och internationellt med utgångspunkt från Åland och dess
särställning. Ålands fredsinstitut ska
- vara en bas för kunskap om Ålandsexemplet och frågor om säkerhet, minoriteter och
självstyrelsearrangemang
- påverka samhällsutvecklingen genom spridning av nämnda kunskap genom bl.a.
publikationer, rapporter, seminarier och föreläsningar samt
- vara en såväl lokal som internationell mötesplats för utbyte av erfarenheter och
kunskap.
Under året fortsätter arbetet med att sprida redan uppnådda kunskaper, förbättra
informationen och nya forskningsprojekt utvecklas.
Ålands fredsinstitut håller för tredje året en engelskspråkig e-kurs om territoriella
autonomier med Ålandsexemplet som utgångspunkt och kursen ges i samarbete med
Högskolan på Åland.
Personalen består av ca 9 personer, varav några på deltid (ca 4 årsverken).
PAF:s förslag:
Stiftelsen beviljas ett stöd om 180.000 euro för sin verksamhet under år 2018.
Stiftelsen beviljas 8.000 euro för specialprojektet e-kurs för territoriella autonomier
under år 2018. Bidraget för projektet betalas mot godkänd kostnadsredovisning.
Landskapsregeringens beslut:
Stiftelsen beviljas ett stöd om 180.000 euro för sin verksamhet under år 2018.
Stiftelsen beviljas 8.000 euro för specialprojektet e-kurs för territoriella autonomier
under år 2018. Bidraget för projektet betalas mot godkänd kostnadsredovisning
10. Ålands guider r.f.
Dnr ÅLR 2017/7938
Beviljat 2016
3.000

Beviljat 2017
3.500

Ansökt 2018
5.000

Medlemmar
56

57

51

PAF:s förslag
3.500

Föreningen bedriver verksamhet för att förbättra turismen på Åland och göra Åland till
en plats som man vill besöka varje år. För det arrangerar Ålands guider utbildningar och
föreläsningar för sina medlemmar. Dessutom arrangerar man årligen studiebesök till
företag och platser på Åland. Man deltar också aktivt i kongresser som arrangeras i
norden för att utbyta kunskaper och idéer med guidekollegor.
Föreningen har ingen anställd personal.
PAF:s förslag:
Föreningen beviljas ett stöd om 3.500 euro för sin verksamhet under år 2018, med
beaktande av att verksamheten gynnar inresandet till Åland.
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Landskapsregeringens beslut:
Föreningen beviljas ett stöd om 3.500 euro för sin verksamhet under år 2018, med
beaktande av att verksamheten gynnar inresandet till Åland.
11. Föreningen Norden på Åland r.f.
Dnr ÅLR 2017/7765
Beviljat 2016
45.000

Beviljat 2017
47.000

Ansökt 2018
60.000

Medlemmar
234

293

315

PAF:s förslag
47.000

Föreningens mål är att aktivera och engagera ålänningarna i det nordiska samarbetet
genom löpande eller tillfälliga projekt som riktar sig till olika målgrupper.
Nordjobb är utbytesprogrammet som i Föreningen Nordens regi har förmedlat
sommarjobb till ungdomar i de nordiska länderna sedan år 1985. Under år 2017 var 52
personer nordjobbare på Åland och 4 åländska ungdomar for bort. Nordjobb erbjuder
arbetsgivare en möjlighet att välja bland flera tusen ungdomar lämpliga arbetstagare med
lämplig utbildning och erfarenhet för olika sommarjobb. Åländska ungdomar kan på
samma sätt söka sommararbete i de nordiska länderna. Nordjobb arrangerar kultur- och
fritidsaktiviteter för nordjobbarna som sommarjobbar på Åland.
Även år 2018 kommer Föreningen norden att fortsätta driva projektet Hallå Norden som
startade år 2011. Hallå Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Syftet är
att underlätta privatpersoners rörlighet i Norden och för att underlätta privatpersoners
beslut om flytt, arbete och studier inom norden.
Föreningen Norden på Åland har en verksamhetsledare på deltid och en projektledare
för verksamheten med Nordjobb på deltid. Projektet Hallå Norden har också en
projektledare på deltid.
PAF:s förslag:
Föreningen beviljas ett stöd om 47.000 euro för sin ordinarie verksamhet inklusive
Nordjobbverksamheten under år 2018.
Landskapsregeringens beslut:
Föreningen beviljas ett stöd om 47.000 euro för sin ordinarie verksamhet inklusive
Nordjobbverksamheten under år 2018.
12. Visit Åland r.f.
Dnr ÅLR 2017/7753
Beviljat 2016
1.000.000

Beviljat 2017
1.000.000

Ansökt 2018
1.330.000

PAF:s förslag
1.000.000

Spec.proj.

Spec. projekt
105.000

Spec.projekt
330.000

Spec.projekt
330.000

260

255

Medlemmar
254

Visit Ålands uppgift är att främja turismen på Åland genom att marknadsföra och
profilera destinationen Åland, upprätthålla turisminformation, stimulera till
produktutveckling, höja kvaliteten på nya projekt inom branschen. Föreningens
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verksamhet ger understöd till hela det åländska samhället genom att marknadsföra Åland
som besöksort. Under år 2018 kommer följande satsningar göras: engagerad
marknadsföring, attraktivare Ålandsupplevelser, försäljning på visitaland.com samt
utveckla verksamhetsmodell för VÅ. Tre specialprojekt kommer att genomföras;
MatÅland 2021, Internationalisering samt varumärkesbyggande film. Föreningen har 7
heltidstjänster och 6 på deltid mellan 30-70%.
PAF:s förslag:
Föreningen beviljas ett stöd om 1.000.000 euro för sin ordinarie verksamhet år 2018,
samt 330.000 euro för tre specialprojekt. Stödet utbetalas i enlighet med ingånget avtal
med näringsavdelningen.
Landskapsregeringens beslut:
Föreningen beviljas ett stöd om 1.000.000 euro för sin ordinarie verksamhet år 2018,
samt 330.000 euro för tre specialprojekt. Stödet utbetalas i enlighet med ingånget avtal
med näringsavdelningen.
13. Skördefestens vänner r.f.
Dnr ÅLR 2017/7813
Beviljat 2016
55.000
spec.projekt
55.000
Medlemmar
373

Beviljat 2017
70.000

Ansökt 2018
80.000

PAF:s förslag
75.000

spec.projekt
10.000

spec.projekt
20.000

spec.projekt
10.000

520

547

Skördefestens affärsidé är att främja produktionen av åländska produkter, stärka
förtroendet för åländska produkter och stödja utvecklingen av landsbygden.
Skördefesten ska inspirera deltagarna och göra så att konsumenterna efterfrågar lokala
produkter året runt. Föreningen söker om medel för specialprojektet att utveckla digitala
medier. Föreningen har en verksamhetsledare på 80% och timanställda assistenter.
PAF:s förslag:
Föreningen beviljas ett stöd om 75.000 euro för verksamheten, ökningen motiveras med
att föreningen arrangerar två aktiviteter samt ett projektstöd om 10.000 euro för
utvecklande av digitala medier. Bidraget för specialprojektet betalas mot godkänd
kostnadsredovisning.
Landskapsregeringens beslut:
Föreningen beviljas ett stöd om 75.000 euro för verksamheten, ökningen motiveras med
att föreningen arrangerar två aktiviteter samt ett projektstöd om 10.000 euro för
utvecklande av digitala medier. Bidraget för specialprojektet betalas mot godkänd
kostnadsredovisning.
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14. Ålands feministparaply
Dnr ÅLR 2017/7691
Beviljat 2016
10.000

Beviljat 2017
10.000

Ansökt 2018
27.000

PAF:s förslag
7.000

Spec.proj.

Spec. projekt
-

Spec.projekt
78.000

Spec.projekt
0

90

97

Medlemmar
80

Ålands feministparaply är ett nätverk för jämställdhet och vilar på feministisk grund.
Organisationen verkar för jämställdhet och allas fulla mänskliga rättigheter i ett jämställt
samhälle. Föreningen arbetar för integration av ett genusperspektiv i politiska och
sociala sammanhang. Föreningens syfte är att öka kunskap om genus och jämställdhet.
Föreningen ska skapa tillfällen för att inspirera till samtal om genus och jämställdhet.
Föreningen söker om medel för tre specialprojekt, Fairsex, Feministpodd samt
Jämställdhetsdag i skolorna.
PAF:s förslag:
Föreningen beviljas ett verksamhetsstöd om 7.000 euro för år 2018. Föreningen har ett
överskott av likvida medel som överstiger 2017 års beviljade medel.
Inga medel beviljas för specialprojekten. I budgeten har på socialvårdsbyråns moment
avsatts medel särskilt för attitydskapande projekt i skolorna samt fritidssektorn, vilka
föreningen har möjlighet att söka.
Landskapsregeringens beslut:
Föreningen beviljas ett verksamhetsstöd om 7.000 euro för år 2018. Föreningen har ett
överskott av likvida medel som överstiger 2017 års beviljade medel.
Inga medel beviljas för specialprojekten. I budgeten har på socialvårdsbyråns moment
avsatts medel särskilt för attitydskapande projekt i skolorna samt fritidssektorn, vilka
föreningen har möjlighet att söka.
15. Ålands Aktiesparare r.f.
Dnr ÅLR 2017/7877

Beviljat 2016
-

Beviljat 2017
-

Ansökt 2018
5.000

-

294

PAF:s förslag
0

Medlemmar

Föreningens huvuduppgift är att stimulera intresset för sparande av kapital i olika former
och riktar sig till fysiska personer som är intresserade av aktiesparande. Föreningens
syfte är att bevaka medlemmarnas allmänna och gemensamma intresse i frågor som rör
aktiesparande och -handel.
PAF:s förslag:
Föreningen beviljas inget stöd då verksamheten enligt definitionen i 22 § ISkL inte kan
anses fylla kravet på allmännytta.
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Landskapsregeringens beslut:
Föreningen beviljas inget stöd då verksamheten enligt definitionen i 22 § ISkL inte kan
anses fylla kravet på allmännytta.
16. Till landskapsregeringens disposition
PAF:s förslag
239.500

Resterande medel under momentet ställs till landskapsregeringens disposition för stöd i
enlighet med fördelningsprinciperna. Stödet beviljas å tjänstens vägnar av budget- och
finansieringshandläggaren i den ordning ansökningarna inflyter.
Föreslås att 20.000 euro av dispositionsmedlen kan användas som transportstöd för
hjälpsändningar. Stödet utgår med högst 50 % av transportkostnaderna.

Investeringsstöd ur penningautomatmedel

4.000.000

1. Ålands Sjöräddningssällskap r.f.
Dnr ÅLR 2017/7692
Beviljat 2016
82.282
Medlemmar
1474

Beviljat 2017
15.000

Ansökt 2018
54.250

1652

1696

PAF:s förslag
54.250

Föreningen ansöker om 20.000 euro för uppgradering av Rescue Stormskär, 6.000 euro
för kommunikationsutrustning till Rescue Krickan, 2.800 euro för utsugsfläkt i Korrvik,
2.450 euro för miljöstation i Eckerö samt 23.000 euro för Flir kamera till Rescue
Krickan.
PAF:s förslag:
Föreningen beviljas totalt 54.250 euro för ovan nämnda investeringar.
Landskapsregeringens beslut:
Föreningen beviljas totalt 54.250 euro för ovan nämnda investeringar.
2. Ålands Hästsportförening r.f.
Dnr ÅLR 2017/7969
Beviljat 2017
Beviljat 2016
7.187
0
Medlemmar
193

198

Ansökt 2018

PAF:s förslag

60.048

0

197

Föreningen ansöker om 60.048 euro för inköp av bevattningssystem till travbanan.
PAF:s förslag:
Föreningen återtog den 16.11.2017 ansökan.
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Landskapsregeringens beslut:
Föreningen återtog den 16.11.2017 ansökan.
3. Geta kommun
Dnr ÅLR 2017/7981
Beviljat 2016
-

Beviljat 2017
-

Ansökt 2018
8.925

PAF:s förslag
8.300

Geta kommun ansöker om 8.925 euro för byte av uppvärmningssystem från olja till
luftvärme på Hemgården, vilket minskar CO2 utsläppen med 15,5 ton/år.
Totalkostnaden beräknas till 33.200 euro.
PAF:s förslag:
Geta kommun beviljas 25 % i stöd, dock högst 8.300 euro, för byte av
uppvärmningssystem på Hemgården. För erhållande av stödet bör Geta kommun
garantera drifts- och underhållskostnader i 10 år.
Landskapsregeringens beslut:
Geta kommun beviljas 25 % i stöd, dock högst 8.300 euro, för byte av
uppvärmningssystem på Hemgården. För erhållande av stödet bör Geta kommun
garantera drifts- och underhållskostnader i 10 år.
4. Geta kommun
Dnr ÅLR 2017/7983
Beviljat 2016
-

Beviljat 2017
-

Ansökt 2018
15.000

PAF:s förslag
15.000

Geta kommun, ansöker om 15.000 euro för byte av uppvärmningssystem från olja till
luftvärme på skolan, vilket minskar CO2 utsläppen med 22 ton /år. Totalkostnaden
beräknas till 60.000 euro.
PAF:s förslag:
Geta kommun beviljas 25 % i stöd, dock högst 15.000 euro, för byte av
uppvärmningssystem på skolan. För erhållande av stödet bör Geta kommun garantera
drifts- och underhållskostnader i 10 år.
Landskapsregeringens beslut:
Geta kommun beviljas 25 % i stöd, dock högst 15.000 euro, för byte av
uppvärmningssystem på skolan. För erhållande av stödet bör Geta kommun garantera
drifts- och underhållskostnader i 10 år.
5. Mariehamns stad, avdelningen för kultur och fritid
Dnr ÅLR 2017/7669
Beviljat 2016
150.000

Beviljat 2017
25.792

Ansökt 2018
8.000

PAF:s förslag
8.000
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Mariehamns stad, avdelningen för kultur och fritid, ansöker om 8.000 euro för byte av
värmekälla på IP från olja till fjärrvärme, vilket minskar oljeförbrukningen årligen med
10m3. Totalkostnaden beräknas till 32.000 euro.
PAF:s förslag:
Mariehamns stad beviljas 25% i stöd, dock högst 8.000 euro, för byte av värmekälla på
IP från olja till fjärrvärme. För erhållande av stödet bör Mariehamns stad garantera
drifts- och underhållskostnader i 10 år.
Landskapsregeringens beslut:
Mariehamns stad beviljas 25% i stöd, dock högst 8.000 euro, för byte av värmekälla på
IP från olja till fjärrvärme. För erhållande av stödet bör Mariehamns stad garantera
drifts- och underhållskostnader i 10 år.
6. Finströms kommunaltekniska Ab
Dnr ÅLR 2017/7966
Beviljat 2016
-

Beviljat 2017
-

Ansökt 2018
63.900

PAF:s förslag
0

Finströms kommunaltekniska Ab ansöker om 63.900 euro för pumpstation och
breddningstank innanför vattenskyddsområde. Totalkostnaden beräknas till 106.500
euro.
PAF:s förslag:
Finströms kommunaltekniska Ab återtog den 15.1.2018 ansökan.
Landskapsregeringens beslut:
Finströms kommunaltekniska Ab återtog den 15.1.2018 ansökan.
7. Mariehamns stad, stadskansliet
Dnr ÅLR 2017/7837
Beviljat 2016
-

Beviljat 2017
-

Ansökt 2018
52.150

PAF:s förslag
0

Mariehamns stad, stadskansliet ansöker om 52.150 euro för att tillgängliggöra våtmark
genom att anlägga en vandringsled vid Svibyån. Totalkostnaden är 104.300 euro.
PAF:s förslag:
Anhållan avslås med motiveringen att investeringen i.o.f.s. ger kunskap kring och
synlighet åt naturen och effekten av en anlagd våtmark, men allmännyttan bedöms ändå
som ringa.
Landskapsregeringens beslut:
Anhållan avslås med motiveringen att investeringen i.o.f.s. ger kunskap kring och
synlighet åt naturen och effekten av en anlagd våtmark, men allmännyttan bedöms ändå
som ringa.
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8. Mariehamns stad, stadskansliet
Dnr ÅLR 2017/7829
Beviljat 2016
-

Beviljat 2017
-

Ansökt 2018
2.121.000

Mariehamns stad, stadskansliet ansöker om 2.121.000 euro för uppgradering av
friidrotts- och fotbollsfaciliteter genom byggande av en separat friidrottsarena vid
Ytternäs sportfält med 8 rundbanor samt konvertering av WHA till fotbollsarena med
bibehållna friidrottsfaciliteter för skolbehov.
Friidrottsarenan inklusive utrustning beräknas kosta 2.361.000 euro och fotbollsarenan
960.000 euro.
Finlands friidrottsförbund har meddelat att med sex rundbanor kan man organisera
tävlingar på nästan alla nivåer, utom finska seniormästerskap och stafett-FM. En ny
friidrottsarena skulle tjäna hela Åland, varför ett stöd om maximalt 50% av godtagbara
kostnader kan anses motiverat, även om staden tidigare fått stöd för friidrotts anläggning,
däribland 25% för de uppgraderingar man gjort vid de senaste Ö-spelen år 2009.
Spelytan på WHA är idag 64*101,5, vilket täcker de krav som Finska fotbollsförbundet
har idag för spel på högsta nivå. Den planerade nya spelytan är 68*105, och tre
löparbanor skulle behållas för skolornas behov. Vilket material som fotbollsplanen är
ännu inte bestämt. Hybridgräs möjliggör att kastgrenar kan utövas på WHA, medan
konstgräs väsentligt utökar antalet timmar anläggningen kan brukas, från ca 400
(naturgräs), ca 800 (hybrid) till ca 2.000 (konstgräs). Nuvarande gräsplan är från 1979
och i behov av dränering och nytt ytskikt och omges av 6 löparbanor. När staden anlade
konstgräsplanen på grusplanen på WHA var stödnivån 25%. IFK Mariehamns spel i
högsta ligan och de matcher man fått göra i UEFA har skapat positiv publicitet kring
hela Åland, varför man undantagsvis även kan bevilja ett stöd om maximalt 50% av
godtagbara kostnader under förutsättning att tillväxt skapas genom att arenan utvecklas
genom att antalet speltimmar utökas väsentligt.
PAF:s förslag:
Mariehamns stad beviljas 50% i stöd, dock högst 1.647.500 euro, för byggande av en ny
friidrottsanläggning samt uppgradering av fotbollsarenan under förutsättning att tillväxt
skapas på så sätt att utveckling av arenan uppnås genom att antalet speltimmar utökas
väsentligt (konstgräs). För erhållande av stödet bör Mariehamns stad garantera driftsoch underhållskostnader i 10 år. Stöd för friidrottsutrustning ska sökas separat från
moment 51500.
Om tillväxt ej skapas för fotbollsarenan genom väsentligt utökat antal speltimmar så
beviljas Mariehamns stad 25% för renovering av gräsplanen på WHA, dock högst
240.000 euro och inget stöd beviljas för ny friidrottsanläggning då fortsatt samverkan är
möjlig.
Landskapsregeringens beslut:
Mariehamns stad beviljas 50% i stöd, dock högst 1.647.500 euro, för byggande av en ny
friidrottsanläggning samt uppgradering av fotbollsarenan under förutsättning att tillväxt
skapas på så sätt att utveckling av arenan uppnås genom att antalet speltimmar utökas
väsentligt (konstgräs). För erhållande av stödet bör Mariehamns stad garantera driftsoch underhållskostnader i 10 år. Stöd för friidrottsutrustning ska sökas separat från
moment 51500.

PAF:s förslag
1.647.500
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Om tillväxt ej skapas för fotbollsarenan genom väsentligt utökat antal speltimmar så
beviljas Mariehamns stad 25% för renovering av gräsplanen på WHA, dock högst
240.000 euro och inget stöd beviljas för ny friidrottsanläggning då fortsatt samverkan är
möjlig.
9. Jomala kommun
Dnr ÅLR 2017/7855
Beviljat 2016
-

Beviljat 2017
-

Ansökt 2018
1.375.000

PAF:s förslag
1.375.000

Jomala kommun anhåller om 1.375.000 euro för sitt pilotprojekt att bygga ett
miljöcertifierat samlingshus. Totalkostnaden beräknas till 5.500.000 euro.
Enligt den av landskapsregeringen antagna energi- och klimatstrategin framgår att det
är av vikt att få till innovativa pilotprojekt där byggande i åländskt trä och användande
av smarta energilösningar lyfts fram.
EU ställer krav på att nya offentliga byggnader senast år 2021 åren byggs som
nollenergihus varför det är av intresse att få till ett pilotprojekt för ett sådant nybygge på
Åland. Sweden Green Building Council har tagit fram en modell för miljöcertifiering,
Miljöbyggnad 3.0 som innehåller 15 kriterier för hållbart byggande.
PAF:s förslag:
Jomala kommun beviljas 25%, dock högst 1.375.000 euro för pilotprojekt att bygga ett
miljöcertifierat samlingshus, där minst silvernivå ska nås för minst 10 av de 15
kriterierna samt att tillgängligheten oberoende av funktionsvariation beaktas. För
erhållande av stödet bör Jomala kommun garantera drifts- och underhållskostnader i 30
år.
Landskapsregeringens beslut:
Jomala kommun beviljas 25%, dock högst 1.375.000 euro för pilotprojekt att bygga ett
miljöcertifierat samlingshus, där minst silvernivå ska nås för minst 10 av de 15
kriterierna samt att tillgängligheten oberoende av funktionsvariation beaktas. För
erhållande av stödet bör Jomala kommun garantera drifts- och underhållskostnader i 30
år.
10. Stiftelsen Emelia (Skeppsföreningen Albanus)
Dnr ÅLR 2015/10029
Beviljat 2016
37.910

Beviljat 2017
17.500

Ansökt 2018
37.910

PAF:s förslag
0

I februari 2016 togs beslut om att bevilja 25% dock högst 578.615 euro för hela
projekttiden 2016-2014 för byggandet av galeasen Emelia, där totalkostnaden beräknats
till 2.314.460 euro. Stödet förutsätter att föreningen kan uppvisa övrig finansiering
varför årliga beslut tas i enlighet med inlämnad budget.
PAF:s förslag:
Föreningen har år 2016 och 2017 beviljats sammanlagt 55.410 euro och än så länge har
ingen redovisning av kostnader gjorts. En reviderad budget där projektet är framskjutet
med två år, till 2018-2026 har inlämnats. Eftersom medel motsvarande de två första
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årens budget redan reserverats avsätts inga ytterligare medel för projektet innan
föreningen kunnat påvisa att projektet kommer genomföras enligt plan.
Landskapsregeringens beslut:
Föreningen har år 2016 och 2017 beviljats sammanlagt 55.410 euro och än så länge har
ingen redovisning av kostnader gjorts. En reviderad budget där projektet är framskjutet
med två år, till 2018-2026 har inlämnats. Eftersom medel motsvarande de två första
årens budget redan reserverats avsätts inga ytterligare medel för projektet innan
föreningen kunnat påvisa att projektet kommer genomföras enligt plan.

10. Till landskapsregeringens disposition
PAF:s förslag
891.950

För senare fördelning reserveras 891.950 euro att utges som bidrag för
aktivitetsfrämjande, sysselsättningsskapande samt energieffektiverande projekt, vilkas
energiprestanda i byggnader ska vara bättre än kraven vid renoveringsarbeten i
byggbestämmelserna LF om Ålands byggbestämmelsesamling ÅFS 2015:5, eller andra
investeringar som faller inom ramen för principer för fördelning av
penningautomatmedel.

Evenemangsstöd ur penningautomatmedel

200.000

1. Till landskapsregeringens disposition
PAF:s förslag
150.000

För senare fördelning reserveras 150.000 euro att utges som evenemangsstöd enligt de
av landskapsregeringen antagna principerna för beviljandet av evenemangsstöd för att
främja satsningen på nya evenemang under ett uppbyggnads- eller utvecklingsskede,
som har positiv effekt för besöksnäringen, ökar antalet övernattningar och inresande till
Åland. Principerna tillämpas även för under tidigare år beviljade anslag.
Ansökningstidpunkten för varje enskilt evenemang bör anpassas så att en god
framförhållning (3 månader före) finns mellan ansökningstidpunkt och evenemang.

Budgetmoment 935010
Lån ur penningautomatmedel

2.958.000

1. Finströms kommunaltekniska Ab
Dnr ÅLR 2017/7966
Beviljat 2016
-

Beviljat 2017
-

Ansökt 2018
42.600

PAF:s förslag
0
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Finströms kommunaltekniska Ab ansöker om 42.600 euro för pumpstation och
breddningstank innanför vattenskyddsområde. Totalkostnaden beräknas till 106.500
euro.
PAF:s förslag:
Finströms kommunaltekniska Ab återtog den 15.1.2018 ansökan.
Landskapsregeringens beslut:
Finströms kommunaltekniska Ab återtog den 15.1.2018 ansökan.

2. Till landskapsregeringens disposition
PAF:s förslag
2.958.000

För senare fördelning reserveras 2.958.000 euro att utges som lån för aktivitetsfrämjande,
sysselsättningsskapande samt energieffektiverande projekt vilkas energiprestanda i
byggnader ska vara bättre än kraven vid renoveringsarbeten i byggbestämmelserna LF
om Ålands byggbestämmelsesamling ÅFS 2015:5. Lånen kan även utges för
socialvårdsanläggningar, idrottsanläggningar och liknande projekt.
Lånen utges åt kommuner samt mot betryggande säkerhet åt föreningar och
sammanslutningar.
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BILAGA 2 – PAF-MEDEL FÖR ÅR 2018
BESLUT OM FÖRDELNING AV 2017 ÅRS BERÄKNADE AVKASTNING
AV PENNINGAUTOMATMEDEL
Budgetmoment 35000
PAF- medel för särskilt ändamål – främjande av integration

40.000

Att fördela: 40 000€ + 7 000€ från tidigare ansökningsomgång = 47 000€
1. Emmaus Åland r.f. (ÅLR 2017/7874)

Beviljat 2017
22.000

Ansökt 2018
22.000

PAF:s förslag
22.000

Emmaus på Åland ansöker om 22.000 euro för ett 12-månaders integrationsprojekt integration
genom arbete 2018. Det är en fortsättning på projektet som beviljades i mars 2017. Målgruppen för
projektet är i första hand personer som faller utanför de sociala skyddsnäten, främst EU-migranter,
asylsökande och andra nyanlända med rätt att arbeta. Målet är att hjälpa de inflyttade som har det
svårast att hitta arbete så att de ska kunna bli självförsörjande. Projektet kommer utveckla de sociala
stödinsatser och arbetshandledning för personer som involveras i Emmaus arbetspool (inte själva
bemanningsservicen). Projektkostnaderna som uppgår till 27.000 euro omfattar projektledare (50%),
del av hyra, transporter, materialkostnader, köp av tjänst så som tolkning och företagsetablering.
Föreningen bidrar med 5.000 euro i egeninsats för projektet.
Projektet uppfyller ändamålet med fördelning av penningautomatmedel för särskilt ändamål –
främjande av integration att komplettera offentlig sektor genom att nå målgrupper utanför det sociala
skyddssystemet. Man vill vidareutveckla en modell som påbörjats under 2017, med förnyat fokus på
att öka andelen kvinnor som nås. Dokumentation över hur modellen och metoderna fallit ut både
från föreningens, arbetsgivares och också deltagarnas synvinkel kommer göras under 2018 och
erfarenheterna kommer att spridas lokalt och även på nordisk nivå samt utanför Norden genom
föreningens nätverk. Vad gäller planerat stöd för företagsetablering noterar landskapsregeringen att
stödet som föreningen planerar bör komplettera det som erbjuds inom ramen för Ålands näringslivs
projekt ”utveckla framtidens företag” på ett väl motiverat och målgruppsanpassat sätt.
Landskapsregeringen uppmuntrar Emmaus att föra dialog med ansvarig på Ålands näringsliv kring
detta.

PAF:s förslag:
Emmaus Åland r.f. beviljas ett stöd om 22.000 euro.

Landskapsregeringens beslut:
Emmaus Åland r.f. beviljas ett stöd om 22.000 euro.
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2. Kökars Hembygdsförening r.f. (ÅLR 2017/8004)

Beviljat 2017
0

Ansökt 2018
8.000

PAF:s förslag
8.000

Kökars Hembygdsförening ansöker om 8.000 euro för ett 3-årigt integrationsprojekt med syfte att
skapa gemenskap och trivsel i det nya samhället (Kökar) för nyinflyttade med särskild betoning på
stöd till barn och ungdomar och deras familjer genom att öka intresset för Kökars historia och ge
möjlighet till vård och tillvaratagande av kulturminnena.
Föreningens huvudändamål är att väcka intresse för bygdens historia och fornminnen och därigenom
stärka och vidga hembygdskänslan samt binda ett fastare band mellan nya och gamla kökarsbor.
Hembygdsföreningen vill arbeta med integration genom anknytning till museets verksamhet och
föreningens övriga verksamhet (musikundervisning, fotoprojekt, aktiviteter för barn så som
sommarläger, teater, keramik och konst, skärgårdskunskap så som sjövett och roddkunskap).
Integration förstås brett så som inkludering av alla som flyttar till Kökar. Totalkostnaden för
projektet uppgår till 10.000 euro.

PAF:s förslag:
Kökars Hembygdsförening r.f. beviljas inget stöd med motiveringen att projektansökan delvis
sammanfaller med föreningens ordinarie verksamhet. Landskapsregeringen vill uppmuntra
föreningen att utveckla idéer kring integrationsfrämjande verksamhet. Ett utbyte för att dela
erfarenheter och tankar med pågående integrationsprojekt skärgårdskultur för inflyttade i Kumlinge
kunde bidra till utvecklingsarbete inför ett utvecklat projektförslag vid nästa ansökningsomgång.

Landskapsregeringens beslut:
Kökars Hembygdsförening r.f. beviljas inget stöd med motiveringen att projektansökan delvis
sammanfaller med föreningens ordinarie verksamhet. Landskapsregeringen vill uppmuntra
föreningen att utveckla idéer kring integrationsfrämjande verksamhet. Ett utbyte för att dela
erfarenheter och tankar med pågående integrationsprojekt skärgårdskultur för inflyttade i Kumlinge
kunde bidra till utvecklingsarbete inför ett utvecklat projektförslag vid nästa ansökningsomgång.

3. Jomala IK /Fotboll (ÅLR 2017/7838)

Beviljat 2017
0

Ansökt 2018
1.775

PAF:s förslag
1.775

Jomala IK Fotboll ansöker om 1.775 euro för ett 12 veckors socialt integrationsprogram, med syfte
att genom att använda fotboll som verktyg hjälpa invandrare att skapa kontakter och bli aktiva
medlemmar i samhället. Projektet riktar sig både till barn/unga och föräldrar och är uppdelat i två
faser där den första omfattar en träff i veckan där man både spelar fotboll och för
samtal/diskussioner för att bekanta sig med den nya miljön, idrottsverksamheter vid Vikingavallen
och varandra. Den andra fasen omfattar introduktion till fotbollslagen i Jomala IK och träning med
dem två gånger i veckan. Jomala IK satsar på breddfotboll under slogan ”Fotboll för alla”.
Marknadsföringen görs proaktivt genom en rad kanaler och riktar sig till flickor och pojkar, kvinnor
och män. Kostnaderna om totalt 1.775 euro inkluderar hyror, träningsavgifter, arbetstid och
fikakostnader.
Projektet uppfyller ändamålet med fördelning av penningautomatmedel för särskilt ändamål –
främjande av integration att testa ny verksamhet med riktade insatser till barn och ungdomar som
även inkluderar stöd till deras familjer och föräldrar. Landskapsregeringen uppmuntrar föreningen
att dokumentera lärdomarna från projektet för att kunna dela bäst praxis med andra föreningar efter
insatsens slut.

PAF:s förslag:
Jomala IK/Fotboll beviljas ett stöd om 1.775 euro.

Landskapsregeringens beslut:
Jomala IK/Fotboll beviljas ett stöd om 1.775 euro.
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4. Rädda Barnen på Åland r.f. (ÅLR 2017/7883)

Beviljat 2017
0

Ansökt 2018
12.500

PAF:s förslag
12.500

Rädda Barnen på Åland ansöker om 12.500 euro för ett 6-månaders integrationsprojekt integration
Öppna förskolan. Syftet är att bidra till en ökad integration för barn och föräldrar i det åländska
samhället genom att använda Öppna förskolan som mötesplats för föräldrarna och barnen. Målet är
att öka mångfalden bland besökarna på Öppna förskolan. Målgruppen är personer med icke nordisk
bakgrund, med särskild fokus på mammor med barn. Detta eftersom det är vanligare att kvinnor som
varken arbetar eller studerar blir hemma utan socialt nätverk på Åland. Projektet genomförs under en
6-månaders period. Totalkostnaden uppgår till 14.100 euro. Föreningen bidrar med 1.600 euro (11,4
%) i egeninsats för projektet. Det omfattar en personalresurs (60%), föreningen ser gärna en person
med egna integrationserfarenheter som ska arbeta med riktad information, uppsökande verksamhet
och ledsagare vid besök. I slutet av projektet görs en rapport med erfarenheter och lärdomar och
framåtblickande rekommendationer till Rädda Barnen och Öppna förskolan för vidareutveckling av
verksamheten. Projektet uppfyller ändamålet med fördelning av penningautomatmedel för särskilt
ändamål – främjande av integration genom att skapa utrymme att testa ny verksamhet som kanske på
sikt kan införlivas i ordinarie verksamhet, samt rikta in sig på målgrupper som kan vara svåra att nå
(kvinnor i hemmet) samt barn.

PAF:s förslag:
Rädda Barnen på Åland r.f. beviljas ett stöd om 12.500 euro.

Landskapsregeringens beslut:
Rädda Barnen på Åland r.f. beviljas ett stöd om 12.500 euro.

5. Till landskapsregeringens disposition

PAF:s förslag
3.725
Överföring från föregående år 7.000
Totalt 10.725
Resterande medel under momentet ställs till landskapsregeringens disposition för stöd i enlighet med
fördelningsprinciperna. Stödet beviljas å tjänstens vägnar av budget- och finansieringshandläggaren
på beredning av integrationssamordnaren i den ordning ansökningarna inflyter.

