
 PROTOKOLL 
 Nummer Sammanträdesdatum 

 19 11.9.2018 

 

 
 

Protokoll fört vid enskild föredragning 
Utbildnings- och kulturavdelningen 
Kulturbyrån 

 

 
Beslutande Föredragande Justerat 

Minister 
Tony Asumaa 

Kulturchef 
Jan-Ole Lönnblad 

Omedelbart 

 

…...……………....…......…........….. …...……………....…......…........….. 

 
Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 22 

Föreningen Ung resurs’ ansökan om utökat bidrag för 

2018.  

ÅLR 2017/5444 

89 U3 

Ung resurs beviljades tidigare i år ett verksamhetsstöd om 200 000 euro 

för upprätthållande av ungdomshuset Boost. Föreningen anhåller nu om 

ett tilläggsbidrag om 30 000 euro för 2018 med hänvisning till att 

kostnaderna under 2017 steg markant jämfört med 2016. Kostnaderna 

gäller bland annat starten av Boost, däribland flyttkostnader, 

personalkostnader och investeringar som föreningen bedömde som 

nödvändiga i samband med starten. 

 

Konstaterades att landskapsregeringen har inväntat föreningens bokslut 

för 2017 innan slutligt verksamhetsbidrag för 2018 fastställs. Bokslutets 

resultat visar på ett underskott på drygt 45 000 euro.   

 

Beslöts bevilja Ung resurs ett tilläggsbidrag om 20 000 euro ur 2018 års 

budgeterade penningautomatmedel (BM 51500). I tillägg till detta beslöts 

att under hösten 2018 ta fram riktlinjer för finansieringen av Ung resurs’ 

verksamhet i ungdomshuset Boost. 
 

Nr 23 

Begäran om entledigande från uppdrag.  

ÅLR 2015/11883 

90 U3 

Tidigare integrationssamordnaren Johanna Fogelström Duns anhåller om 

entledigande från uppdraget som ersättare i styrelsen för Ålands 

sjöfartsmuseum.  

 

Landskapsregeringen godkände Johanna Fogelströms anhållan. Samtidigt 

beslöt landskapsregeringen utse antikvarie Jonas Karlsson till ny ersättare 

i styrelsen för resterande del av perioden, det vill säga till 31.12.2019. 
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Nr 24 

Uppsägning av hyresavtal.  

U20/07/1/9 

Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag säger upp hyresavtalet med 

landskapsregeringen angående lokalen i fastigheten FAB Köpmansgatan 

4, Mariehamn. Lokalen har sedan 2008 använts för Nordens instituts på 

Åland verksamhet. Hyresavtalet upphör att gälla den 30 oktober 2019. 

  

Landskapsregeringen antecknar uppsägningen för kännedom. 

 

Hänvisning: Se ÅLR 2018/7524 nedan. 
 

Nr 25 

Erbjudande om nytt hyresavtal.  

ÅLR 2018/7524 

91 U3 

Med anledning av att Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag sagt upp 

avtalet med landskapsregeringen angående Nordens instituts lokal i 

fastigheten Köpmansgatan 4 har Ålands Ömsesidiga istället erbjudit en 

lokal för Nordens institut vid Storagatan 9. Lokalen är på totalt 260 

kvadratmeter varav 198 kvadratmeter i markplan. Den offererade hyran 

är 3 210 euro exkl. moms.  

 

Enligt erbjudandet ska lokalen rustas upp till god standard som parterna 

överenskommer om. Ett treårigt avtal föreslås. 

 

Landskapsregeringen accepterar erbjudandet och avser fortsätta 

diskussioner om renoveringen av lokalen innan hyreskontrakt skrivs.  

__________________________________ 

 


