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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 57 

Tillsättande av Ålands kulturdelegation 

ÅLR 2019/9517 

164 U3 

Konstaterades att Ålands framtid föreslår ett byte av ordinarie medlem av 

Ålands kulturdelegation så att nuvarande ersättaren Lena Andersson blir 

ny ordinarie medlem och nuvarande ordinarie medlem Ove Andersson 

blir hennes ersättare.  

  

Beslöts i enlighet med Ålands framtids förslag. Beslutet gäller tillsvidare, 

dock längst till och med 31.12.2021 då Ålands framtids mandat i Ålands 

kulturdelegation går ut. 

 

Nr 58 

Undersökning av ålänningarnas kultur- 

och fritidsvanor under coronapandemin 

ÅLR 2020/8612 

165 U3 

Konstaterades att Ålands statistik och utredningsbyrå (ÅSUB) efter 

diskussion med kulturbyrån inlämnat en offert för en undersökning av 

ålänningarnas kultur- och fritidsvanor. Landskapsregeringen har tidigare 

beställt tre sådana undersökningar, den senaste 2014. Den nu aktuella 

undersökningen avser att fokusera på kultur- och fritidsvanor mot 

bakgrunden av pågående coronapandemi. 

 

Studien ska ge en uppfattning om vad ålänningarna saknar i utbudet på 

Åland. Resultatet kan användas som underlag för beslut för såväl 

landskaps- som kommunalpolitiker, men även för prioriteringar och 

strategier inom enskilda organisationer. Därtill ska undersökningen ge ett 

underlag för kultur- och fritidssektorn inför eventuella nya krisperioder 

och hur enskildas behov av meningsfull fritid kan beaktas. 

 

Det är viktigt att arbetet sker med ett genusperspektiv. 

Projektet genomförs som enkätundersökning. Offererat pris är 24 500 

euro. 

 

Beslöts acceptera ÅSUBs offert. Kostnaderna påförs budgetmoment 

51600. 
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Nr 59 

Tillsättande av en kommitté för revidering av Idrottslag 

(1983:42) för landskapet Åland 

ÅLR 2020/8166 

166 U3 

Beslöts om några förändringar i kommitténs sammansättning så att Jesper 

Josefsson blir kommitténs ordförande istället för John Holmberg och 

Christer Mattsson utses till ny medlem av kommittén. 

 

Kommitténs sammansättning är: 

 

Jesper Josefsson 

Jenna Gestranius 

Ylva Watkins 

Sandra Jourdan 

Mattias Andersson 

Christer Mattsson 

 

Beslutet ersätter tidigare beslut i ärendet från den 23 oktober 2020, 

enskild föredragning U320E40 ärende nr 51, brevnr 145 U3. 

 

Nr 60 

Tillsättande av Rådet för idrott, motion och hälsa (RIMH) 

ÅLR 2017/9462 

167 U3 

Beslöts utse Jesper Josefsson till ny ordförande för RIMH. Samtidigt 

justerades Ålands idrotts representation i rådet så att sportchef Jenna 

Gestranius blir ny medlem av rådet istället för idrottskonsulent Lena 

Eriksson. Bytet av medlemmar för de två sistnämnda räknas från maj 

2020. 

 

Till ny medlem utsågs Mathias Johansson som representerar 

kommunerna i RIMH. 

 
 


