
Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland r.f. 

Styrelsemedlemmar 31.12.2018:

ÅR 2018 2017 2016 Intervju: Niclas Forsström (verksamhetsledare) 23.10.2019 

Förvaltning

Antal styrelsemedlemmar (minst 3) 10 10 10

Arvoden för styrelsemedlemmar NEJ NEJ NEJ

Uppdrag för styrelsemedlemmar i föreningen? NEJ NEJ NEJ

Har årsmöten hållits? JA JA JA

Antal styrelsemöten? 7 6 6

Revisor?/Verksamhetsgranskare? Revisor Revisor Revisor

Erhållna/ansökta PAF medel

Ansökta medel* 1 008 466 976 256 958 623

Erhållna medel* 998 472 906 230 870 000

Differens 9 994 70 026 88 623

%Förändring av ansökta medel jmf med föregående år 3 % 2 %

%Förändring av erhållna medel jmf med föregående år 10 % 4 %

Intäkter ur bokslutet

Erhållna Paf medel 998 472 906 230 870 000

Medlemsavgifter

Övriga intäkter 679 393 866 994 847 937

Totala intäkter 1 677 865 1 773 224 1 717 937

%Paf medel andel av totala intäkter 60 % 51 % 51 %

%Medlemsavg. andel av totala intäkter 0 % 0 % 0 %

Antal medlemmar och deras insats

Aktiva medlemmar

Understödande medlemmar

Totala antalet medlemmar **** 3134 3418 3012

Frivilligas insatts i timmar

%Aktiva medlemmar andel av totala medlemmar 0 % 0 % 0 %

Medlemsavgift i medeltal 0,00 0,00 0,00

Kostnader ur bokslutet

Personalkostnader 808 554 1 097 022 1 054 782

Adminkostnader** 0 0 0

Thor-Björn Wik, Patricia Andila, Boman Erika, Enqvist Åsa, Trond Hornseth, Mattsson Ove, Polviander Jens, Walk-Liljeroos Alexandra, Wasén Niklas, Wendelin Kurt 

Styrelsen för landskapsföreningen ('LFÅ') erhåller inga mötesarvoden eller årsarvoden. Styrelsens uppgift är främst styrelsemöten, 

men även att sitta som representant för LFÅ i andra styrelser såsom luciakommittén, Cancerfondens stiftelse, Folkhälsans Förbund 

r.f. Styrelsens sammansättning är viktig, och man försöker samla på sig en bred representation inom styrelsen inom olika områden, 

såsom en ekonom, jurist, läkare, äldre person och skolvärlden. Ingen av styrelsemedlemmarna har varit anställda hos föreningen, 

inte heller fakturerat föreningen för utförda tjänster. Under LFÅ finns lokalföreningar i varje kommun. Mest ideella timmar utförs av 

styrelserna i lokalföreningarna. En strategisk målsättning för Folkhälsan är att öka på frivillig arbetet inom såväl lokalföreningarna 

som inom LFÅ:s övriga verksamhetsområden. 

Föreningen kan inte generellt uttrycka vad man sparar in på om man inte erhåller de stöd man ansökt om, genom stöd besluten 

styr landskapsregeringen vilka projekt eller vilken verksamhet skall genomföras. Föreningen anser att föreningens anställda är 

väldigt kreativa och ofta kommer på nya projekt,. Föreningen anser att man utfört generellt mera än vad som varit planerat under 

ett specifikt år. Inga PAF medel kvarstår efter verksamhetsåret till nästa år. Om det någon gång hänt att föreningen inte fått igång 

projekt enligt plan har man då kontaktat finansiären och diskuterat sig fram till om man kan använda dem till annat projekt eller 

skjuta fram projektstarten. Landskapsföreningen Folkhälsan delar ut direkt medel åt sina lokalföreningar, ca 80-100 tusen euro 

årligen på basen av deras verksamhetsplan, budget och ansökan.

I de övriga intäkterna ingår: Stöd från Folkhälsan Förbundet, deltagaravgifter, bassänghyra, övriga hyresintäkter, insamlingar etc. 

Föreningen är momsregistrerad, och bedriver en del momspliktig verksamhet. Den momsregistrerade verksamheten är i medeltal 

beräknad på granskade åren 64 teur av de totala intäkterna, och omfattar t.ex. bassänghyra och gymnastiksalshyra.  Folkhälsan 

arbetar aktivt med att den allmännyttiga verksamheten skall finnas i LFÅ och eventuell annan näringsverksamhet skall hållas i 

Folkhälsans aktiebolag. Bland annat har man 2018 flyttat familjerådgivningen till Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland Ab, då detta 

är en tjänst som säljs till kommunerna. Noggrann uppföljning utförs av verksamhetsbidragen som allokeras till olika 

verksamhetsdelar inom LFÅ och alla Paf medel utnyttjas i LFÅ. 

Medlemmarna är medlemmar i lokalföreningarna i kommunerna. Det är LFÅ som koordinerar medlemmarna och medlemsavgiften 

går till de skilda lokalföreningarna. Allmänheten behöver inte vara medlem för att gå på aktiviteter. Medlemmarna skall dock vara  

minst 15 år. Medlemsavgiften är  10€/medlem. Folkhälsan har inte medvetet sökt att öka antalet medlemmar under åren, men inför 

sin jubileumsår kommer man att utföra en kampanj 2021. Alla som är upptagna som medlemmar är betalande medlemmar, svårt 

att veta vem som är aktiv och inte, en del är mycket aktiva medan en del inte är aktiva utan endast understödande. Medlemmar 

behålls genom att erbjuda ett gediget kursutbud. Medlemmarna får även en prenumeration på Folkhälsan tidningen. Medlemmar 

stöder föreningen för att göra en "god sak".  Föreningen anser att de kan bli skevt att mäta antalet medborgare man når ut till med 

de olika verksamheterna, eftersom alla verksamheter är olika och når olika antal medborgare, medan alla bidrar till en bättre 

folkhälsa. 

Föreningen uppfattar att flera andra föreningar samarbetar gärna med LFÅ, eftersom Folkhälsan har resurser (lokaler, ledare) som 

andra kanske inte har att tillgå. Ofta är det LFÅ som får dra det "tyngsta" lasset vid samarbeten med andra mindre föreningar. Det 

finns ett flertal samarbetsprojekt som kunde nämnas enligt föreningen. Folkhälsan anser att ett lyckat  samarbetet man utfört är 

Hjärtstartarprojektet med Vårt hjärta och Röda korset. Inom detta projekt grundades en gemensam projektgrupp och budget. 

Projektet arbetades in tillsammans och övergick sedan till larmcentralens arbetsområde. Föreningen berättar även om samarbete 

inom integration med Röda korset. Föräldraförberedande kurserna som LFÅ ordnar är ett exempel på samarbete med ÅHS. Andra 

samarbetspartners är bl.a. kommunerna i och med att LFÅ drar simskolor i flera kommuner, detta bidrar till att kommunerna 

behöver se till att sim stränder finns att tillgå för allmänheten och att de är i ett bra skick. Föreningen sköter bokföringen själv, 

medan man från Folkhälsans Förbund får anskaffa HR tjänster, Ekonomiförvaltning (bokslut, upphandlingar, bokföringsprogram), 

IT, Reklam och Kommunikationsavdelning, Jurist till konkurrenskraftigt pris.

ingen uppföljning gjord - se text



Övriga kostnader 865 256 676 187 695 165

Totala kostnader 1 673 810 1 773 208 1 749 947

%Förändring av kostnader jmf med föregående år -6 % 1 %

%Personalkostnadernas andel av totala kostnader 48 % 62 % 60 %

%Övriga kostnader andel av totala kostnader 0 % 0 % 0 %

Personalkostnader ur bokslutet

Löner och arvoden 644 135 869 161 823 277

Lönebikostnader 164 419 227 861 231 505

Totala lönekostnader 808 554 1 097 022 1 054 782

Antal anställda (helltid)*** 14 16,5 20,5

%Lönebikostnader som andel av löner (förväntad ca 21-25%) 26 % 26 % 28 %

Löner och arvoden per anställd

Föreningens policy

Drogpolicy? JA 

Jämställdhetspolicy? JA 

Hållbarhetspolicy? JA 

Övriga policy?

*Denna innehåller både stöd ansökta/erhållna för verksamheten och specifika projektmedel

**Adminkostnaderna kan inte verifieras direkt från bokslutet

***Antal anställda har beräknats i tabellen från bokslutets noter genom att addera antalet heltidsanställda + 0,5* halvtidsanställda. 

****Totala antalet medlemmar är uttaget ur paf ansökan för de relevanta året

Resultaträkningens resultat : 4 054 15 -32 011

I LFÅ finns följande "bundna" fonder: Rakel Karlsson, Hjärtfonden, Luciafonden och Fonden Folkhälsan på Åland, alla fonder är 

öronmärkta för specifika utgifter. Rakel Karlsson och Hjärtfonden har egna stadga och beslut görs av styrelsen för användning av 

medlen. Fonden Folkhälsan på Åland har erhållits för användning för folkhälsan och Luciafonden har grundats på basen årliga 

insamlingar för specifika ändamål. Användning av dessa medel beslutas av styrelsen. LFÅ har ett flertal policyer utöver de nämnda 

i sin verksamhet. LFÅ är med i Bärkraft.ax. Policyer finns på intranätet för anställda. De utförs även en enkät bland personalen om 

frågor kring lika behandling. Policyn diskuteras på olika personalmöten och workshop med Bärkraft.ax. Informationen om 

principerna i dessa policyn förmedlas även i informationen till lokalföreningarna. 

Lagstadgad verksamhet: Statens ämbetsverk hade fram till 31.12.2018 ansvar att tillhandahålla skuldrådgivning enligt lagen om 

ekonomisk- och skuldrådgivning (FFS 713/2000). Med anledning av detta har ett uppdragsavtal funnits sedan 16.3.2007 mellan 

länsstyrelsen på Åland och landskapsföreningen Folkhälsan på Åland r.f. att sköta om denna rådgivning tills 31.12.2018. LFÅ hade 

även fram till 31.12.2017 i uppdrag att bedriva Rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor, vilket är en kommunal verksamhet som 

ingår i socialvårdslagen (§ 17 och 19). Familjerådgivningen hade även av landskapsregeringen utsetts att handha medling i 

familjefrågor (Äktenskapslag § 20, 21, 22, 23, 23a). Denna verksamhet handlar om serviceproduktion och flyttades av den 

anledningen över till Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland Ab från och med 1.1.2018. 

Föreningen uppfattar att flera andra föreningar samarbetar gärna med LFÅ, eftersom Folkhälsan har resurser (lokaler, ledare) som 

andra kanske inte har att tillgå. Ofta är det LFÅ som får dra det "tyngsta" lasset vid samarbeten med andra mindre föreningar. Det 

finns ett flertal samarbetsprojekt som kunde nämnas enligt föreningen. Folkhälsan anser att ett lyckat  samarbetet man utfört är 

Hjärtstartarprojektet med Vårt hjärta och Röda korset. Inom detta projekt grundades en gemensam projektgrupp och budget. 

Projektet arbetades in tillsammans och övergick sedan till larmcentralens arbetsområde. Föreningen berättar även om samarbete 

inom integration med Röda korset. Föräldraförberedande kurserna som LFÅ ordnar är ett exempel på samarbete med ÅHS. Andra 

samarbetspartners är bl.a. kommunerna i och med att LFÅ drar simskolor i flera kommuner, detta bidrar till att kommunerna 

behöver se till att sim stränder finns att tillgå för allmänheten och att de är i ett bra skick. Föreningen sköter bokföringen själv, 

medan man från Folkhälsans Förbund får anskaffa HR tjänster, Ekonomiförvaltning (bokslut, upphandlingar, bokföringsprogram), 

IT, Reklam och Kommunikationsavdelning, Jurist till konkurrenskraftigt pris.

I tabellen till vänster finns antal årsverken för varje år, som presenteras i verksamhetsberättelsen. Föreningen har jobbat 

målmedvetet med att få deltidstjänster upp till heltidstjänster för att erbjuda bättre anställningsvillkor, men övrigt inte ökat antalet 

anställda. Föreningen anser att lönenivån ligger på en lägre nivå än på fastlandet i motsvarande tjänster, vilket gör att de inte är 

konkurrenskraftiga, men med nuvarande verksamhetsbudgeten finns ingen möjlighet att höja lönerna. Eftersom man inte kan vara 

konkurrenskraftig med lönerna gör det att föreningen har hög personalomsättning, vilket även är dyrt. Lönerna följer Landskapets 

Tjänstekollektivavtal, och man följer lönetabellen A, på grund av att man har flera olika anställda ligger alla på olika skalor, men runt 

A20-A25. Förhöjningar görs i enlighet med avtalet. Under åren har föreningen haft 92 (2018), 106 (2017), 106 (2016) personer på 

lönelistan. Under 2018 har man sammanställt totala arbetsinsatsen till 15,92 personarbetsår.

Bl.a. plan för lika bemötande, 

miljöpolicy, dataskydd, medarbetar- 

och ledarskapspolicy, 

kommunikationspolicy, respons

Antal anställda omräknat till 

heltidstjänster finns ej att tillgå 


