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Bilaga S222E03
===========================================================================================

BESLUT OM FÖRDELNING AV 2021 ÅRS
BERÄKNADE
AVKASTNING AV PENNINGAUTOMATMEDEL
===========================================================================================

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR SOCIAL VERKSAMHET
UNDERSTÖD FÖR IDEELL VERKSAMHET - BUDGETMOMENT 44510

Ärende nr 3
Andning & Allergi Åland r.f. (Dnr ÅLR 2021/8707)
Andning & Allergi Åland r.f. anhåller om 8.000 euro för sin fortsatta verksamhet under 2022.
Föreningens vision är att förbättra livsmiljön för alla allergiker och andningssjuka, vara ett
forum och ge socialt stöd för medlemmarna och särskilt stödja barn och ungdomar som har
astma och allergier samt deras familjer. De vill öka kunskapen om allergier och
andningssjukdomar samt öka förståelsen för de drabbade. Föreningen verkar för att utveckla
främjande och förebyggande åtgärder, vård och eftervård och rehabilitering av personer med
sjukdomar i andningsorganen. Föreningen arbetar förebyggande genom olika
motionsgrupper, har sociala sammankomster samt kan även ge vissa bidrag för anskaffning
av hjälpmedel. Föreningen har hög likviditet.
Föreningen har ingen personal.
Medlemmar 241.
Fördelningsrådets förslag:
Fördelningsrådet föreslår att föreningen får 3.500 euro för sin verksamhet år 2022.
Landskapsregeringens beslut:
Beslöts bevilja 3.500 euro för verksamheten år 2022.
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Ärende nr 4
De utvecklingsstördas väl på Åland r.f. (Dnr ÅLR 2021/8769)
DUV r.f. ansöker om 139.165 euro för sin sociala verksamhet under 2022. Det finns 3,77
anställda, 24 timanställda för fritids- och lägerverksamhet. 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 (verksamhetsledare, kanslist/bokförare och
ungdomssekreterare) och administration. Föreningen finansierar av egna medel ca. 17 %.
Likvida medel är avsatt för byggprojekt.
Medlemmar 421.
Fördelningsrådets förslag:
Fördelningsrådet föreslår att föreningen får 139.165 euro för sin verksamhet under år 2022.
Landskapsregeringens beslut:
Beslöts bevilja 139.165 euro för föreningens verksamhet.

Ärende nr 5
Demensföreningen på Åland r.f. (Dnr ÅLR 2021/8711)
Demensföreningen på Åland r.f. ansöker om medel för fortsatt verksamhet under 2022, totalt
61.500 euro. 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. Föreningen har en verksamhetsledare. Medelstark
likviditet. Inkomster från kondoleanser har föreningen beslutat att ska användas för
livskvalitetshöjande verksamhet, rekreation och resor.
Medlemmar 194.
Fördelningsrådets förslag:
Fördelningsrådet föreslår att föreningen beviljas 57.000 euro för verksamheten under år 2022.

Landskapsregeringens beslut:
Beslöts bevilja 57.000 euro för verksamheten år 2022.
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Ärende nr 6
Diabetesföreningen på Åland r.f. (Dnr ÅLR 2021/8637)
Diabetesföreningen på Åland r.f. ansöker om totalt 6.000 euro för sin verksamhet under 2022.
Föreningen arrangerar samkväm, resor och andra aktiviteter. De subventionerar
medlemmarnas fotvård och har simning för sina barnmedlemmar samt bedriver motions- och
friskvårdsverksamhet samt viss utbildnings- och informationsverksamhet. Föreningen har
totalt 318 medlemmar. Föreningen har ingen personal. Likvida medel.
Fördelningsrådets förslag:
Fördelningsrådet föreslår att föreningen beviljas 3.500 euro för verksamheten under år 2022.

Landskapsregeringens beslut:
Beslöts bevilja 3.500 euro för verksamheten år 2022.

Ärende nr 7
Emmaus Åland r.f. (Dnr ÅLR 2021/8797)
Emmaus Åland r.f. ansöker om 30.000 euro för sin sociala verksamhet under 2022. Emmaus
skapar meningsfullhet genom gemensamt arbete, alla är välkomna oavsett etnicitet, ålder
eller funktionsförmåga. De återanvänder och återvinner, arbetar för integration och jämlikhet
samt rättvisa. 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 sysselsatte Emmaus Åland 133 personer. Anställda vid Emmaus Åland: 80
personer inklusive arbetspoolen (25 årsverken), stödanställda och på arbetsträning 58 (16
årsarbetsverken) personer, av Emmaus Åland finansierade anställningar utomlands: 5
personer (5 årsverken). Därtill kommer frivilligarbetare, praktikanter, civil- och
samhällstjänstgörare. Arbete med stöd gavs 40 personer år 2019 och målet är att öka
sysselsättningen för personer som är långtidsarbetslösa, har funktionsvariationer eller som
behöver inkluderas på arbetsmarknaden eller i samhället. Över 100 personer involveras
årligen i den sociala verksamheten. Medlemmar 389.
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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 30.000 euro för sin sociala verksamhet under år 2022 som
innebär bland annat stödarbetsplatser, arbetshandledning och integration på
arbetsmarknaden.
Landskapsregeringens beslut:
Beslöts bevilja 30.000 euro till föreningens sociala verksamhet under år 2022 som innebär
bland annat stödarbetsplatser, arbetshandledning och integration på arbetsmarknaden.

Ärende nr 8
Finlands Röda Kors, Mariehamns avdelning (Dnr ÅLR 2021/8822)

Finlands Röda kors, Mariehamns avdelningens medlemmar består till majoriteten av
Mariehamnare. Föreningens huvudsakliga målgrupp är pensionärer och personer med
funktionsnedsättning. Föreningen har en omfattande social verksamhet. Föreningen har
vanligen haft 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.
PAF-stöd 145.000 euro ansöks för seniorverksamhet och övrig Röda Kors-verksamhet.
Verksamhetsstöd 85.000 euro samt för bortfall av hyresinkomster och underhåll 60.000 euro.
Föreningens medlemmar deltar i insamlingar till katastrofhjälp, första-hjälpaktiviteter, i
marknader och mässor samt bistår vid bl.a. blodgivningen. Frivilligt arbete utfördes år 2018
av ca 120 personer. Totalt ca 20.310 timmar frivilligarbete, men under pandemin, speciellt år
2020, har föreningen haft en svår situation då medlemmarna huvudsakligen är 70 år fyllda.
De hade ett bortfall på 11.000 euro. 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. Coronapandemin drabbade föreningen hårt p.g.a. uteblivna
inkomster från ideellt arbete. Föreningens medlemmar producerar vanligtvis handarbeten
och annat till försäljning vid marknader. Medlemmar 462.
Fördelningsrådets förslag:
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Fördelningsrådet föreslår att Finlands Röda Kors, Mariehamns avdelning får 77.000 euro för
sin seniorverksamhet år 2022.
Landskapsregeringens beslut:
Beslöts bevilja 77.000 euro för seniorverksamhet år 2022.

Ärende nr 9
Finlands Röda Kors, Ålands distrikt r.f. (Dnr ÅLR 2021/8605)
Finlands Röda Kors, Ålands distrikt, r.f. anhåller om 300.000 euro för sin ordinarie verksamhet
år 2022. I den ansökta summan ingår medel 27.000 euro för en studieplats vid Red Cross
Nordic United World College i Norge. Enligt statistik har 3-5 elever ansökt om elevplats
under de senaste åren. Platsen kommer att annonseras direkt när föreningen fått beslut om
finansiering. Man går gymnasiets år 2-3 i UWC RCN.

Föreningens huvudsakliga verksamhet är frivilliga räddningstjänsten, första hjälpen-grupper,
stöd vid flyktingmottagande, vänverksamhet, lägerverksamhet och blodtjänsten. Medlemmar
1420.

Föreningen har fr.o.m. hösten 2017 haft ett integrationsprojekt med en 50 % samordnare för
social och mångkulturell verksamhet. Projektet skulle pågå t.o.m. 31.1.2018 men föreningen
har fortsatt projektet i fyra år. Föreningen vill alltså permanenta den 50% av projektet som
jobbar med flykting och integrationsverksamhet för att föras samman med en
deltidsanställning för väntjänstverksamhet, en verksamhet som efterfrågas allt mer av
ensamma och marginaliserade individer. Anställningsstopp råder och till den del ansökan
avsåg att en 50% projektanställning, ska bli ordinarie, avslogs ansökan år 2021, men 20.000
euro beviljades som 1-årigt projekt för arbetet med flykting- och integrationsverksamhet
under år 2021.

Personalstyrkan år 2021 är följande: verksamhetsledare 100%, kanslisekreterare 60 %,
samordnare för integration och social verksamhet 100 % (år 2021 4/4), samordnare I hjälp
och hälsovård 100 %, beredskapschef 100% är totalt 4,6 årsverken. Plan för år 2022 är 4,6
årsverken.
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Föreningen blev huvudman för brottsofferjouren (RIKU) år 2018, RIKUs verksamhet bekostas
helt av staten via 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 280.000 euro för sin
verksamhet under år 2022. Anslaget ska förutom för den ordinarie verksamheten täcka en
skolplats vid Red Cross Nordic United World College i Norge (budget 2022).
Anställningsstopp råder och till den del ansökan avser att en 50% projektanställning, ska bli
ordinarie, avslås ansökan, men 20.000 euro beviljas som 1-årigt projekt för arbetet med
väntjänst-, flykting- och integrationsverksamhet under år 2022.

Landskapsregeringens beslut:
Beslöts bevilja Finlands Röda Kors, Ålands distrikt r.f. 280.000 euro för sin verksamhet under
år 2022. Anslaget ska förutom för den ordinarie verksamheten täcka en skolplats vid Red
Cross Nordic United World College i Norge (budget 2022). Anställningsstopp råder och till
den del ansökan avser att en 50% projektanställning, ska bli ordinarie, avslås ansökan, men
20.000 euro beviljas som 1-årigt projekt för arbetet med väntjänst-, flykting- och
integrationsverksamhet under år 2022. Totalt belopp 300.000 euro.

Ärende nr 10
Föreningen Vårt Hjärta r.f. (Dnr ÅLR 2021/8748)
Föreningen Vårt Hjärta. r.f. ansöker om 50.000 euro för sin verksamhet under 2022.
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:s Tobakskampen (avslut 2021) och Tobaksfri Duo. Dagläger för strokegruppen arrangeras. Föreningen har en verksamhetsledare anställd på 75 %.
Hjärtstartverksamheten förts över till larmcentralen. Medlemmar 558.
Fördelningsrådets förslag:
Fördelningsrådet föreslår att Föreningen Vårt Hjärta r.f. beviljas 46.000 euro för sin
verksamhet under år 2022.
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Landskapsregeringens beslut:
Beslöts bevilja 46.000 euro för verksamheten år 2022.

Ärende nr 11
Krigsveteranerna på Åland r.f. (Dnr ÅLR 2021/8586)
Föreningen Krigsveteranerna på Åland r.f. anhåller om 6.000 euro för verksamheten 2022.
Föreningen ger stöd till veteraner i form av subventionerad friskvård, fotvård,
vattengymnastik, evenemang, ordnar rekreationsaktiviteter och uppvaktningar samt håller
informationsmöten. Den förhållandevis stora likviditeten beror på att föreningen under
Coronavåren inte kunnat genomföra sina planerade program. Föreningen hade år 2021 sitt
50 års jubileum. Medlemmar 204.

Fördelningsrådets förslag:
Fördelningsrådet föreslår att Krigsveteranerna på Åland r.f. beviljas 5.000 euro för sin
verksamhet under år 2022.
Landskapsregeringens beslut:
Beslöts bevilja 5.000 euro för verksamheten år 2022.

Ärende nr 12
Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland r.f. (Dnr ÅLR 2021/8806, ÅLR 2021/8833)
Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland r.f. ansöker om totalt 1.233.952 euro för sin
fortsatta verksamhet under år 2022. Summan inkluderar 1. 077.761 euro verksamhetsstöd och
specialändamål enligt budget 2022 är projektet ANDTS för år 2022 som inkluderar Tobaksfri
Duo, Öckerömodellen samt Schools Out skolavslutning åk 6-9. Föreningen anhåller om
136.191 euro för ANDTS-projektet och 20.000 euro för ett nytt specialändamål SES –
Samarbete Efter Skilsmässa (licens för SES baspaket 3764 €/ kvartal 15.056 € och tjänster och
övriga kostnader 4.944 €). Licensen innebär obegränsat antal användande familjer, 3 timmar
gratis support per månad, implementeringsrådgivning, gratis tillgång till webinarier och årlig
statistikrapport. Extra resurser ansöks för att motverka pandemins effekter gällande barn och
unga och långtidsarbetslösa.
Den medlemsrika föreningen har lokalföreningar i alla 16 åländska kommuner och bedriver
en mångfacetterad verksamhet i alla dessa med tonvikten lagd på främjande och
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förebyggande friskvårdsarbete. Föreningen har 16 anställda. Verksamhetsledaren arbetar
50%, ekonomichefen och ekonomiassistenten 25% samt receptionisten 40% för Folkhälsans
Allaktivitetshus på Åland Ab. LFÅ fakturerar AB för de administrativa tjänsterna. Medlemmar
3084.
Verksamheten riktar sig till alla åldrar genom lekskolor, lekparker, barnsäkerhetsarbete,
tonårsaktiviteter, läger för barn, tjej- och killgruppsverksamhet, simundervisning,
terapisimning, föräldrautbildning, ANDTS-projekt mot alkohol, narkotika, tobak och spel,
äldres hälsa, inklusive aktivitetslots, förebyggande familjestödsarbete, ekonomisk rådgivning
samt förebyggande insatser mot ekonomiska svårigheter för enskilda. Den genetiska
rådgivningen har upphört vid Folkhälsan och sköts numera i privat regi, PAF-stödet för
verksamheten har styrts över på arbetet med barn och unga samt hälsofrämjande
verksamhet. Aktivitetslotsen (80%) som med en utökad 20% skulle fortsätta att fungera som
koordinator för att ta sig an digitalt utanförskap i en tid då distans är en nödvändighet i
samhället.
Fördelningsrådets förslag:
Fördelningsrådet föreslår att Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland r.f. tilldelas totalt
1.171.000 euro för ordinarie verksamhet under år 2022, inklusive specialändamål enligt
följande: 100.000 euro för ANDTS, Tobaksfri Duo Åland samt Öckerömodellen och Scools Out
åk 6-9, samt en 1-årig (år 2022) på projektbasis utökad aktivitetslots 20% för digitalt stöd och
koordinering för att ingen hamnar i ett digitalt utanförskap, samt för SES-projektet beviljas
20.000 euro och alla projektmedlen ingår i totalbeloppet (år 2022) ÅLR 2021/8833.
Landskapsregeringens beslut:
Beslöts bevilja Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland r.f. totalt 1.141.000 euro för
ordinarie verksamhet under år 2022, inklusive specialändamål enligt följande: 100.000 euro
för ANDTS, Tobaksfri Duo Åland samt Öckerömodellen och Scools Out åk 6-9, samt en 1-årig
(år 2022) på projektbasis utökad aktivitetslots 20% för digitalt stöd och koordinering för att
ingen hamnar i ett digitalt utanförskap, samt för SES-projektet beviljas 20.000 euro och alla
projektmedlen ingår i totalbeloppet (år 2022) ÅLR 2021/8833. 70 000 euro extra resurser
beviljas för att motverka pandemins effekter gällande barn och unga och långtidsarbetslösa,
uppföljning med projektredovisning hösten 2022.

Ärende nr 13
Mariehamns pensionärsförening r.f. (Dnr ÅLR 2021/8943)
Mariehamns pensionärsförening r.f. ansöker om medel 43.500 euro för verksamheten år 2022
d.v.s. för tidningen Nyset 19.200 euro, tidningen Nyset till äldreboenden, sjukhus, bibliotek
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3.000 euro, IT-utbildning för medlemmar 3.000 euro, jubileumsbok MPF 50 år inklusive
Modellstaden 18.300 euro. Föreningens aktiviteter består av regelbundna månadsmöten för
medlemmarna, utgivning av tidningen Nyset (9 nr / år), bowling, boule, körsång, bokträffar,
läsgrupper på Trobergshemmet och aktuella föreläsningar med mera. Tidningen är
föreningens största kostnad med löner för timanställd annonsackvisitör och redaktör,
tryckning av tidningen och utdelning, samt en timanställd s.k. ”verksamhetsledare”. Ärendet
med jubileumsboken MPF 50 år överförs till utbildnings- och kulturavdelningen. Medlemmar
949.

Fördelningsrådets förslag:
Fördelningsrådet föreslår att Mariehamns pensionärsförening r.f. beviljas 25.200 euro för sin
verksamhet under år 2022.

Landskapsregeringens beslut:
Mariehamns pensionärsförening r.f. beviljas 25.200 euro för sin verksamhet under år 2022.

Ärende nr 14
Matbanken på Åland r.f. (Dnr ÅLR 2021/8705)

Matbanken på Åland r.f. ansöker om 30.817 euro för verksamheten för år 2022. Föreningen
har en hög andel likvida medel. En deltidsanställd verksamhetsledare. Medlemmar 22.

Fördelningsrådets förslag:
Föreningen beviljas 18.100 euro för sin verksamhet under år 2022. Stödet ska gå till hyra av
lokalen, el, renhållning, bilkostnader, koordinering av frivilliginsatserna och lokalvård.
Föreningen har en hög andel likvida medel p.g.a. donationer.

Landskapsregeringens beslut: Beslöts bevilja18.100 euro för verksamheten under år 2022.
Stödet ska gå till hyra av lokalen, el, renhållning, bilkostnader, koordinering av
frivilliginsatserna och lokalvård. Föreningen har en hög andel likvida medel p.g.a. donationer.
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Ärende nr 15
Norra Ålands pensionärer r.f. (Dnr ÅLR 2021/8589)
Norra Ålands pensionärer r.f. ansöker om 6.800 euro för sin verksamhet under 2022.
Föreningsverksamheten består av olika slags sociala sammankomster för pensionärerna,
gemensamma resor och utflykter. Föreningen fungerar utan anställda med ideella krafter.
Medlemmar 936.
Fördelningsrådets förslag:
Fördelningsrådet föreslår att Norra Ålands pensionärer r.f. beviljas 6.800 euro för sin fortsatta
verksamhet under 2022.
Landskapsregeringens förslag:
Beslöts att Norra Ålands pensionärer r.f. beviljas 6.800 euro för sin fortsatta verksamhet under
2022.

Ärende nr 16
Pusselfamiljen r.f. (Dnr ÅLR 2021/8909)
Föreningen Pusselfamiljen r.f. anhåller om sammanlagt 60.779 euro för verksamheten under
2022. 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 (80%) för
kontakt utåt, arrangera träffar eller stödgrupper och för att lyssna och ge råd till
medlemmarna. Stödgrupperna är jämförbara med de referensgrupper som finns i SVL 28 §
och 26 § vilket innebär att verksamheten delvis är lagstadgad verksamhet enligt
sakkunniggruppen vid socialvårdsbyrån.
Föreningen har arrangerat föräldrastödskvällar med barnvakt i stort sett varannan vecka, även
chatt- och telefonstöd med socialarbetare / verksamhetsledare. Medlemmar 310.
Fördelningsrådets förslag:
Fördelningsrådet föreslår att föreningen beviljas 20.000 euro för verksamheten under år 2022
inklusive koordineringsverksamhet för föräldrastödkvällar med barnvakt och rådgivning även
som chatt- och telefonstöd med socialarbetare på timanställning. Föreningen ska inför nästa
verksamhetsår beakta att verksamheten delvis är lagstadgad jämförbar med referensgrupper
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i SVL 26 och 28 §. Till den del ansökan gäller verksamhetsledare avslås ansökan p.g.a. det
anställningsstopp som gäller.
Landskapsregeringens beslut:
Beslöts att föreningen beviljas 20.000 euro för verksamheten under år 2022 inklusive
koordineringsverksamhet för föräldrastödkvällar med barnvakt och rådgivning även som
chatt- och telefonstöd med socialarbetare på timanställning. Föreningen ska inför nästa
verksamhetsår beakta att verksamheten delvis är lagstadgad jämförbar med referensgrupper
i SVL 26 och 28 §. Till den del ansökan gäller verksamhetsledare avslås ansökan p.g.a. det
anställningsstopp som gäller.

Ärende nr 17
Regnbågsfyren r.f. (Dnr ÅLR 2021/8883, ÅLR 2021/8915, ÅLR 2021/9495)
Föreningen Åländska HBT-föreningen Regnbågsfyren r.f. anhåller om 82.000 euro för sin
verksamhet under 2022. Föreningen konstaterar att dess 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.
Föreningens verksamhetsledare är anställd på heltid för att kunna arbeta med Ålands Pride
som en integrerad del av verksamheten och genomföra en kvalitativ skolinformation.
Medlemmar 52.
RFSL och Närhälsan i Sverige har utbildat, certifierat och diplomerat svenska arbetsplatser,
organisationer och företag i mer än 10 års tid. På Åland har flera större organisationer hört av
sig till föreningen och frågat efter utbildnings- och certifieringsmöjligheter. Planen för år
2022 är att utföra certifiering av 3-4 enheter. På sikt kan certifieringsverksamheten, på samma
sätt som i Sverige, bli självfinansierande, men föreningen behöver ekonomisk hjälp under en
uppstartsfas, och har därför ansökt om bidrag för ett 3-årigt projekt. HBTQIA-certifiering
pågår med kompetent projektledare och föreningen ansöker om medel för fortsättning år
2022 d.v.s 78.000 euro (3/3) och målet är att från och med år 2023 bli självförsörjande och en
integrerad del av föreningens ordinarie verksamhet.
Föreningen anhåller även om ett specialprojekt inom verksamheten, HBTQIA-portal, år 2022,
utbildningsportalen är en användarvänlig plattform med information som komplement till
fysiska föreläsningar och workshops inom hbtqia-certifieringsprojektet. Målgruppen är
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allmänheten. Föreningen anhåller även om medel för 1-årigt projekt för att bygga upp en
digital utbildningsplattform för ett engångsbelopp 35.000 euro.
Föreningen redovisar en hög andel av likvida medel.

Fördelningsrådets förslag:
Fördelningsrådet föreslår att föreningen beviljas 134.000 euro för sin fortsatta ordinarie
verksamhet under år 2022 inklusive informationsverksamhet och kunskapshöjande insatser i
skolan och projekt HBTQIA-certifiering (år 3/3) för år 2022 för projektet inklusive utvärdering.
Beviljas medel för ett 1-årigt projekt för att bygga upp en digital utbildningsplattform för ett
engångsbelopp 35.000 euro. Föreningen förbinder sig att uppdatera uppgifterna på portalen
när de tar emot PAF-understödet.
Landskapsregeringens beslut:
Beslöts att föreningen beviljas totalt 134.000 euro för sin fortsatta ordinarie verksamhet
under år 2022 inklusive informationsverksamhet och kunskapshöjande insatser i skolan och
projekt HBTQIA-certifiering (år 3/3) för år 2022 för projektet inklusive utvärdering. Ansökan
om medel för ett 1-årigt projekt för att bygga upp en digital utbildningsplattform avslås.

Ärende nr 18
Rädda Barnen på Åland r.f. (Dnr ÅLR 2021/8814)
Rädda Barnen på Åland r.f. anhåller om 314.500 euro för sin planerade verksamhet under
2022. Föreningen driver Lekterapin vid Ålands centralsjukhus, utbildar och informerar på
heltid om barns rättigheter enligt Barnkonventionen, utbildar personal som arbetar med
socialt utsatta barn (inte PAF-stöd år 2021), stöder och utbildar om barn och
internetanvändning (80%) och ger visst ekonomiskt stöd till behövande. Föreningen har 6
ordinarie anställda, varav 2 arbetar deltid. Därtill har föreningen en städare anställd på
timbasis. Projektet Utvecklingsarbete inom barnskyddet är avslutat 31.12.2018 och fortsätter
som arbete med socialt utsatta barn delvis i form av familjevårdsverksamhet i hela
Svenskfinland och lägerverksamhet i samarbete med USM och Folkhälsan för barn från hela
landet finansierat från Bensows fondmedel i Finland. RB har arrangerat helggrupper med
spännande aktiviteter och uppföljande gruppträffar som stöd till åländska barn som växer
upp med förälder med missbruk eller psykisk ohälsa. RB har huvudansvaret för Ninni (Se mig)
–och fr.o.m. år 2021 vill RB stärka samtalsdelen med återkommande samtalsträffar och ha
någon gemensam gruppstärkande aktivitet. Medlemmar 385.
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Beträffande utbildning och information om barns rättigheter enligt FNs barnkonvention har
det under beslutsprocessens gång föreslagits att PAF-medel ska fördelas rättvist mellan RB
och Ålands handikappförbund r.f. i fortsättningen.

Fördelningsrådets förslag:
Fördelningsrådet föreslår att Rädda Barnen på Åland r.f. beviljas totalt 250.000 euro i
understöd för ordinarie och icke-lagstadgad social verksamhet på Åland under år 2022 i
enlighet med riktlinjerna i ansökan så att lekterapin vid Ålands centralsjukhus,
internetanvändning stöd och utbildning till barn om barnkonventionen och gruppverksamhet
för utsatta barn samt främjande av barns psykiska hälsa på Åland, prioriteras.
Till den del ansökan gäller fortsättning på utvecklingsarbetet inom barnskyddet avslås
ansökan med hänvisning till LL (2020:12) om socialvård 28 och 44 §§ och LL (2011:114) om
hälso- och sjukvård 48 §, eftersom det är kommunerna och ÅHSs socialkuratorer som har det
ansvaret, samtidigt har arbetsgivaren ansvaret för personalutbildningen.
Landskapsregeringens beslut:
Beslöts att Rädda Barnen på Åland r.f. beviljas totalt 260.000 euro i understöd för ordinarie
och icke-lagstadgad social verksamhet på Åland under år 2022 i enlighet med riktlinjerna i
ansökan så att lekterapin vid Ålands centralsjukhus, internetanvändning stöd och utbildning
till barn om barnkonventionen och gruppverksamhet för utsatta barn samt främjande av
barns psykiska hälsa på Åland, prioriteras.

Till den del ansökan gäller fortsättning på utvecklingsarbetet inom barnskyddet avslås
ansökan med hänvisning till LL (2020:12) om socialvård 28 och 44 §§ och LL (2011:114) om
hälso- och sjukvård 48 §, eftersom det är kommunerna och ÅHSs socialkuratorer som har det
ansvaret, samtidigt har arbetsgivaren ansvaret för personalutbildningen.

Ärende nr 19
Socialmissionen på Åland r.f. (Dnr ÅLR 2021/8737)
Socialmissionen på Åland r.f. anhåller om 8.500 euro för den planerade verksamheten under
2022.
Föreningens verksamhet består av att besöka åländska interner i fängelset i Åbo, hjälpa
personer i ekonomisk och social nöd samt hjälpa nyinflyttade med olika utmaningar.
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Föreningen stöder 20-tal invandrare och samarbetar med andra aktörer i integrationsarbetet.
Föreningen har ingen anställd men många timmar frivilligt arbete. Likvida medel finns.
Medlemmar 77.
Fördelningsrådets förslag:
Fördelningsrådet föreslår att Socialmissionen på Åland r.f. får totalt 5.000 euro för sin
ordinarie verksamhet och verksamheten med hjälpbehövande år 2022.
Landskapsregeringens beslut:
Beslöts bevilja 5.000 euro för verksamheten år 2022.

Ärende nr 20
Stall JoY's handikappridklubb r.f. (Dnr ÅLR 2021/8642)
Stall JoY´s handikappridklubb r.f. anhåller om att de 8.100 euro i stöd för sin verksamhet år
2022. 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 har utgifter för stalldagar (lokalhyra och
hyra för hästar), pysselmaterial, arbetsmaterial, lägerverksamhet, administrativa kostnader
samt kostnader för föreningsverksamhet. Föreningen har inte anställda finansierade med
PAF-medel. Medlemmar 40.
Fördelningsrådets förslag:
Fördelningsrådet föreslår att Stall JoY´s handikappridklubb r.f. beviljas 8.000 euro i
verksamhetsstöd för år 2022.
Landskapsregeringens beslut:
Beslöts bevilja 8.000 euro i verksamhetsstöd för år 2022.

Ärende nr 21
Stiftelsen Hemmet r.s. (Dnr ÅLR 2021/8490)
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Stiftelsen Hemmet r.s. anhåller om 5.650 euro i understöd till sin verksamhet år 2022. Medlen
används till sociala aktiviteter för de boende och tidigare patienter vid Stiftelsen Hemmet. De
finansierar verksamhet som ligger utanför Hemmets verkliga skyldighet att ordna ss
handledning av studerande (sjukskötare och närvårdare), fortsatt omsorg och inbjudan
gällande tidigare inskrivna klienter att kunna besöka Hemmet. Hemmet står alltid öppet för
att utskrivna personer kan ringa för telefonstöd och även är de välkomna att komma på
besök i den mån de behöver tillfälligt stöd, utan att Hemmet debiterar kommunerna, Ålands
omsorgsförbund någon avgift. De anordnar julfest för tidigare inskrivna klienter, för anhöriga
och medlemmar i intresseföreningen Reseda. De har även riktat inbjudan till Pelaren, tidigare
avdelning 2 på ÅHS psykiatrin så att klienter inskrivna där får uppleva julstämning med god
mat. Dessa tillfällen är avgiftsfria för gästerna. Till dessa fester anordnar Hemmet skjuts så att
personer/klienter med nedsatt ekonomi inte skall behöva tacka nej p g a ekonomin.
Hemmet anordnar också så att vänhundar besöker Hemmet var 3:dje vecka och de har även
andaktstunder med sång.
Fördelningsrådets förslag:
Fördelningsrådet föreslår att Stiftelsen Hemmet r.s. beviljas 5.650 euro för sin verksamhet år
2022.

Landskapsregeringens beslut:
Beslöts bevilja 5.650 euro för verksamheten år 2022.

Ärende nr 22
Vuxna på stan r.f. (Dnr ÅLR 2021/8454)
Föreningen Vuxna på stan r.f. anhåller om 41.850 euro för sin planerade verksamhet under
2022. Föreningen har MUG i lokaler på Neptunigatan 5 i Mariehamn (hyra 16.200 euro/år
höjd till 17.820 euro). Hyran i nedre våningen har samma hyra (hyra 6.000 euro/år). I lokalen
kan ungdomar spela biljard, se på film, kasta pil, lyssna på musik, delta i temakvällar och
umgås. En nyhet är verkstad för motorfordon i bottenvåningen. Föreningen drivs
huvudsakligen av frivilliga krafter men ansöker om löner för MUG 10.000 euro. Föreningen
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 ungdomar i åldern 15 - ca 20 år från hela Åland och
verksamheten är den enda i sitt slag som har denna målgrupp, förutom de kommunala
ungdomsgårdarna. Egen finansiering i form av begagnade möbler, inventarier, sponsorer
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som skänker kaffe och bröd. Föreningen ställer sig positiv till att dela utrymmen med andra
föreningar. De strävar till att ha en anställd tre kvällar i veckan. Medlemmar 70.

Fördelningsrådets förslag:
Fördelningsrådet föreslår att Vuxna på stan r.f. beviljas 34.500 euro för föreningens
verksamhet och utgifter för ungdomsgården MUG under 2022.
Landskapsregeringens beslut:
Beslöts att Vuxna på stan r.f. beviljas 36.000 euro för föreningens verksamhet och utgifter för
ungdomsgården MUG under 2022.

Ärende nr 23
Ålands autismspektrumförening r.f. (Dnr ÅLR 2021/8932, ÅLR 2021/8933)
Ålands autismspektrumförening r.f. har som målsättning 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. Föreningen anhåller om 25.360 euro för verksamheten och
anställning av en verksamhetsledare på deltid 25 % (tillsammans med Ålands intresseförening
för psykisk hälsa Reseda totalt 50 % under året 2022). Grundprincipen om en restriktiv
anställningspolitik tillämpas och ökat PAF- anslag för att anställa nya arbetstagare permanent
beviljas vanligtvis inte. Medlemmar 198.
Fördelningsrådets förslag:
Fördelningsrådet föreslår att Ålands autismspektrumförening r.f. får 8.000 euro i understöd
för sin planerade verksamhet under år 2022 enligt de riktlinjer som anges i ansökan. Beviljas
6.000 euro för projekt deltidsverksamhetsledare under 1 år tillsammans med Ålands
intresseförening för psykisk hälsa.
Landskapsregeringens beslut:
Beslöts att Ålands autismspektrumförening r.f. beviljas 8.000 euro i understöd för sin
planerade verksamhet under år 2022 enligt de riktlinjer som anges i ansökan. Beviljas 6.000
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euro för projekt deltidsverksamhetsledare under 1 år tillsammans med Ålands
intresseförening för psykisk hälsa. Totalt belopp är 14.000 euro.

Ärende nr 24
Ålands cancerförening r.f. (Dnr ÅLR 2021/8620)
Ålands cancerförening r.f. anhåller om 78.400 euro för sin verksamhet under 2022.
Föreningen arbetar med information om cancersjukdomar och med förebyggande
cancerarbete (såsom undersökningen av hud ”Prickdagarna”), rehabilitering i form av
anpassningskurser, vattengymnastik, yoga-grupper, 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 och mycket
likviditet men inte donationer för basverksamheten. De likvida medlen är för forskning,
patienternas välmående, barnpatienter och deras familjer samt barn till föräldrar som har
cancer. Medlemmar 962.

Fördelningsrådets förslag:
Fördelningsrådet föreslår att Ålands cancerförening r.f. beviljas 66.500 euro för sin
verksamhet under 2022.
Landskapsregeringens beslut:
Beslöts bevilja 66.500 euro för verksamheten år 2022.

Ärende nr 25
Ålands fackliga semesterorganisation r.f. (Dnr ÅLR 2021/8897)

Ålands fackliga semesterorganisation r.f. är en sammanslutning av fackföreningar som
tillsammans driver semesterstugor på Öra Hammarland för sina 2.970 medlemmar att hyra.
Sammanslutningen delar även ut semesterbidrag för ca 10 mottagare med små inkomster
p.g.a. arbetslöshet, permittering, långvarig sjukdom, tanken är att även familjer med små
inkomster ska kunna hyra en semesterstuga till ett skäligt pris. Föreningen ansöker om
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verksamhetsstöd 8.000 euro, medel för anskaffningar och renoveringar 3.287 euro och
semesterbidrag 30.000 euro. Medlemmar 2970.

Fördelningsrådets förslag:
Fördelningsrådet föreslår att Ålands fackliga semesterorganisation r.f. beviljas 3.000 euro för
att under 2022 stödja semestermöjligheter för familjer med små inkomster. En utvärdering av
hur PAF-stödet använts de tre senaste åren lämnas in när ansökan görs 15.10.2022. Till den
del ansökan gäller investering/grundrenovering avslås den.
Landskapsregeringens beslut:
Beslöts att Ålands fackliga semesterorganisation r.f. beviljas 3.000 euro för att under 2022
stödja semestermöjligheter för familjer med små inkomster. En utvärdering av hur PAF-stödet
använts de tre senaste åren lämnas in när ansökan görs 15.10.2022. Till den del ansökan
gäller investering/grundrenovering avslås den.

Ärende nr 26
Ålands feministparaply r.f. (Dnr ÅLR 2022/870)
Föreningen Ålands Feministparaply rf beviljades PAF-medel som stöd för social verksamhet
för ett genusprojekt 2019-23 gällande attitydskapande arbete mot stereotypa könsnormer
och sexuellt våld i ord och handling i grund- och gymnasieskolorna samt fritidssektorn. (Dnr
ÅLR 2018/9401; ÅLR 2018/9683.
Projektets utgifter år 2022 utgör personalkostnader, föreläsningar, fortbildning, resor & logi,
material, bokföring, kommunikation m.m. Ett belopp d.v.s. 60.000 euro är reserverat för
projektet i budgeten och 15.000 euro är reserverat för kunskapshöjande insatser för det
åländska jämställdhetsarbetet på regeringskansliet (S219E02, nr 40, 29.1.2019).
Projektnummer 6225 sexualiserat våld.
Fördelningsrådets förslag:
Fördelningsrådet föreslår att Ålands feministparaply rf beviljas 60.000 euro för påbörjat
projekt som social verksamhet för år 2022 för år fyra av fem.
Landskapsregeringens beslut:
Beslöts att Ålands feministparaply rf beviljas 60.000 euro för påbörjat projekt som social
verksamhet för år 2022 för år fyra av fem.
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Nr 27
Ålands fountainhouse r.f. (Dnr ÅLR 2021/8941)

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. 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.

Ca 60 % har täcks av bidrag från penningautomatmedel. Stöd från PAF går till löner för 4
anställda, utbildning av medlemmar och anställda samt hyra. Graden av stöd från kommunalt
håll varierar. KST har reserverat 120.000 euro för klubbhuset men inför är 2022 har de sänkt
bidraget med 30.000 euro till 90.000 euro. Pelarens verksamhet motsvarar inte kraven på
lagstadgad sociala rehabilitering. Anhållan gäller 180.000 euro och 30.000 euro.
Tilläggsansökan kom 19.1.2022 gällande 30.000 euro p.g.a. att KST sänkte det reserverade
bidraget till Pelaren. Ärendet behandlas senare då finansieringen i sin helhet handläggs
(ÅLR2022/433).
Medlemmar 109.
Föreningen anhåller således om 210.000 euro för år 2022. Finansieringen utreds under år
2022 (ÅLR 2022/433) ; ÅLR2022/579).

Fördelningsrådets förslag:
Fördelningsrådet föreslår att Ålands fountainhouse r.f. beviljas 194.000 euro för sin
verksamhet under 2022.

Landskapsregeringens beslut:
Beslöts bevilja 194.000 euro för verksamheten år 2022.

20

Ärende nr 28
Ålands handikappförbund r.f. (Dnr ÅLR 2021/8751, ÅLR 2021/8756)

Ålands handikappförbund r.f. ansöker om 417.860 euro för den totala verksamheten under
2022. I denna summa ingår medel för personal 293.250 euro inkl 3 månader
rättighetsutbildning 6.250 euro, för kanslikostnader ca 123.470 euro, kostnader för
information ca 51.130 euro inklusive löpande föreningsverksamhet samt stöd för kostnader
knutna till juridiska köptjänster för medlemmars enskilda ärenden. Medlemsmöten och
styrelseverksamhet. Intäkter 56.290 euro. ÅHF är en paraplyorganisation för flera föreningar
med medlemmar.
Föreningen anhåller om stöd för specialprojekt 1.4. 2022-31.3.2023 d.v.s. 47.400 euro för år
2022 och 1.1.2023-31.3. 2023 12.170 euro enligt projektplan för rättighetsutbildarprojekt vid
ÅHF.
Beträffande utbildning och information om funktionsnedsattas rättigheter enligt FNs
handikappkonvention har det under beslutsprocessens gång föreslagits att PAF-medel ska
fördelas rättvist mellan Rädda Barnen och Ålands handikappförbund r.f. i fortsättningen.

Fördelningsrådets förslag:
Fördelningsrådet föreslår att Ålands handikappförbund r.f. beviljas totalt 416.000 euro för sin
ordinarie verksamhet 2022 inklusive juridiskt stöd 7.000 euro (redovisas senast 31.12.2022)
som möjliggör juridisk konsultation för dem i de fall som förbundet bedömer att medlem
behöver det samt juridisk rådgivning 3.000 euro från SAMS.
Projektet rättighetsutbildning gällande FNs handikappkonvention skulle avslutas 31.3.2022
enligt tidigare beslut men föreslås att 36.000 euro ännu beviljas år 2022 (ÅLE 2021/8756) och
beloppet ingår i det totala beloppet. Rättighetsprojektet utvärderas och utvärderingen
lämnas in 15.10.2022 för bedömning om funktionen kan bli ordinarie verksamhet ifall PAFregelverket tillåter det år 2023. Till den del det gäller stöd för specialprojekt år 1.1-31.3.2023
avslås ansökan. PAF-stöd för år 2023 handläggs nästa år.

Landskapsregeringens beslut:
Beslöts att Ålands handikappförbund r.f. beviljas totalt 416.000 euro för sin ordinarie
verksamhet 2022 inklusive juridiskt stöd 7.000 euro (redovisas senast 31.12.2022) som
möjliggör juridisk konsultation för dem i de fall som förbundet bedömer att medlem behöver
det samt juridisk rådgivning 3.000 euro från SAMS.
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Projektet rättighetsutbildning gällande FNs handikappkonvention skulle avslutas 31.3.2022
enligt tidigare beslut men föreslås att 36.000 euro ännu beviljas år 2022 (ÅLE 2021/8756) och
beloppet ingår i det totala beloppet. Rättighetsprojektet utvärderas och utvärderingen
lämnas in 15.10.2022 för bedömning om funktionen kan bli ordinarie verksamhet ifall PAFregelverket tillåter det år 2023. Till den del det gäller stöd för specialprojekt år 1.1-31.3.2023
avslås ansökan. PAF-stöd för år 2023 handläggs nästa år.

Ärende nr 29
Ålands handikappförbund r.f. – Fixtjänst (Dnr ÅLR 2021/8618)
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 35
personer med olika former av arbetshandikapp att få dagligt arbete. Arbetsledningen består
av en föreståndare, två arbetsledare och en coach arbetar 80 % permanent med handledning
av arbetstagare som provar på ett arbete på öppna arbetsmarknaden, totalt 4,4 anställda.
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. Verksamheten kommer år 2023 att helt
finansieras av Kommunernas socialtjänst (2020:12 70-71 §).
Med utökade lokaler har följt något utökade driftskostnader men har gett verksamheten
utrymme att ta emot fler arbetstagare/dag.
Fördelningsrådets förslag:
Fördelningsrådet föreslår att Ålands handikappförbund r.f. – Fixtjänst beviljas 135.000 euro
för sin verksamhet under år 2022.
Landskapsregeringens beslut:
Beslöts att Ålands handikappförbund r.f. – Fixtjänst beviljas 135.000 euro för sin verksamhet
under år 2022.

Ärende nr 30
Ålands hemgårdsförbund r.f. (Dnr ÅLR 2021/8821)
Ålands hemgårdsförbund r.f. har två medlemsföreningar och 150 medlemmar i Brändö, Geta
medan Ålands Hemgård i Jomala är husvilla. De ansökta medlen 3.000 euro går till de
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boendes trivsel vid de olika hemgårdarna, underhållning vid sociala samkväm samt annan
social verksamhet för de äldre pensionärerna. Medlemmar 150.
Fördelningsrådets förslag:
Ålands hemgårdsförbund r.f. föreslås beviljas 3.000 euro för år 2022.
Landskapsregeringens beslut:
Beslöts bevilja 3.000 euro för verksamhet år 2022.

Ärende nr 31
Ålands hälsoalternativ r.f. (Dnr ÅLR 2021/8945, ÅLR 2018/8640)
Föreningen Ålands hälsoalternativ r.f. :s målsättning är att sprida kunskap om alternativa
vårdformer och verka för en sund livsstil och i dialog med skolmedicinen och anhåller om
5.000 euro för kurser i miljösmart matlagning, litteratur till biblioteket, för hemsidan och
paneldebatt om hälsa i samarbete med representanter för skolmedicin. Föreningen har planer
på att arrangera en öppen föreläsning om funktionsmedicin (2.990 €) under året 2022.
Föreningen anhåller 14.10.2021 om att få använda det tidigare beviljade beloppet under år
2022 p.g.a. att pandemin försvårat verksamheten under året 2021. Läget är fortfarande
osäkert och alla känner sig inte trygga att samlas. Medlemmar 39.

Fördelningsrådets förslag:
Fördelningsrådet föreslår att föreningen beviljas 3.000 euro för sin verksamhet under år 2022
enligt ovan angivna verksamhetsformer. Föreningen får använda tidigare beviljade 2.990 euro
för föreläsning om funktionsmedicin under året 2022 p.g.a. att pandemin försvårat
verksamheten under året 2021. Eftersom läget fortfarande är osäkert med pandemin tillåts
föreningen vid behov ännu senarelägga föreläsningen fram till den 31.5.2023.

Landskapsregeringens beslut:
Beslöts att föreningen beviljas 3.000 euro för sin verksamhet under år 2022 med kurser i
miljösmart matlagning och paneldebatt om hälsa i samarbete med representanter för
skolmedicin. Föreningen får använda tidigare beviljade 2.990 euro för föreläsning om
funktionsmedicin under året 2022 p.g.a. att pandemin försvårat verksamheten under året
2021. Eftersom läget fortfarande är osäkert med pandemin tillåts föreningen vid behov ännu
senarelägga föreläsningen fram till den 31.5.2023.
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Ärende nr 32
Ålands hörselförening r.f. (Dnr ÅLR 2021/8877)
Ålands hörselförening r.f. ansöker om understöd totalt 52.670 € för medlemsaktiviteter och
utbildning (29.700 €), administration (18.065 €), organisationssekreterare, hyra,
kanslikostnader (38.720 €). 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. Medlemmar
830.
Fördelningsrådets förslag:
Fördelningsrådet föreslår att Ålands hörselförening r.f. beviljas totalt 38.000 euro för
verksamheten 2022.
Landskapsregeringens beslut:
Beslöts att Ålands hörselförening r.f. beviljas totalt 38.000 euro för verksamheten år 2022.

Ärende nr 33
Ålands intresseförening för psykisk hälsa - Reseda r.f. (Dnr ÅLR 2021/8928, ÅLR
2021/8934)
Ålands intresseförening för psykisk hälsa - Reseda r.f. ansöker om 19.800 euro för sin
ordinarie verksamhet under 2022, samt för projekt deltidsverksamhetsledare (25 %) 16.710
euro.
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. Föreningen avser
upprätta barn- och ungdomssektion för ungdomar under 18 år, det med hjälp av
erfarenhetsexperterna. Medlemmar 191.
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Fördelningsrådets förslag:
Fördelningsrådet föreslår att föreningen får 7.000 euro för sin verksamhet år 2022, det
motiveras med erfarenhetsexperternas verksamhet med att stärka och informera om livet
med psykisk ohälsa för medlemmar i olika åldrar. Beviljas 6.000 euro för projekt
deltidsverksamhetsledare tillsammans med Ålands autismspektrumförening r.f.

Landskapsregeringens beslut:
Beslöts att föreningen beviljas 7.000 euro för sin verksamhet år 2022, det motiveras med
erfarenhetsexperternas verksamhet med att stärka och informera om livet med psykisk ohälsa
för medlemmar i olika åldrar. Beviljas ytterligare 6.000 euro för projekt
deltidsverksamhetsledare tillsammans med Ålands autismspektrumförening r.f. Totala
beloppet är 13.000 euro.

Ärende nr 34
Projekt bygg respekt, motarbeta sexuellt våld i ord och handling (Ålands budget 2022;
ÅLR 2021/11095)

Föreningen Ålands Feministparaply r.f. arbetar med ett 5-årigt attitydskapande projekt i
grund- och gymnasieskolor och fritidssektorn på Åland mot stereotypa könsnormer och
sexuellt våld i ord och handling. Projektet kom igång våren 2019 vilket betyder att
projektperioden kommer att skjutas fram med ett år. I april (Nr 62) beslöts också att 15.000
euro av de reserverade medlen kommer att användas för kunskapshöjande insatser,
handledning och skapande av struktur i jämställdhetsarbetet och förverkligas inom ramen för
det åländska jämställdhetsarbetet på regeringskansliet, projektnummer 6225 ”sexualiserat
våld”. Den 22.12.2021 anhåller om att överföra medel dvs 8.535 euro från år 2021 till 2022
som inte använts då den nyanställda specialsakkunniga på jämställdhetsenheten började
först 19.4.
Fördelningsrådets förslag:
Föreslås att landskapsregeringens 5-åriga projekt i grund- och gymnasieskolorna samt inom
fritidssektorn fortsätter att bygga respekt och motarbeta sexuellt våld i ord och handling.
Beviljas 15.000 euro för kunskapshöjning i det åländska samhället inom ramen för temat ”En
jämställd vardag fri från sexualiserat våld” och förverkligas inom ramen för det åländska
jämställdhetsarbetet på regeringskansliet år 2022, projektnummer 6225 ”sexualiserat våld”.
Samtidigt beviljas jämställdhetsenheten rätt att överföra 8.535 euro från år 2021 till år 2022.
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Landskapsregeringens beslut:
Beviljas 15.000 euro för kunskapshöjning i det åländska samhället inom ramen för temat ”En
jämställd vardag fri från sexualiserat våld” och förverkligas inom ramen för det åländska
jämställdhetsarbetet på regeringskansliet år 2022, projektnummer 6225 ”sexualiserat våld”.
Samtidigt beviljas jämställdhetsenheten rätt att överföra 8.535 euro från år 2021 till år 2022.

Ärende nr 35
ÅLR – Projekt ”Barns/ungdomars hälsa” (Dnr ÅLR 2021/8927)
Det 3,5 åriga utvecklingsprojektet för barns och ungdomars hälsa och välmående syftar till att
identifiera strukturella hinder samt föreslå och implementera långsiktiga lösningar inom
barnomsorg, skola, utbildning, social-, hälso- och sjukvård. Projektet består av tre faser där
fas 2 och 3 kommer att pågå parallellt. F1 75.000 euro, F2 300.000 euro och F3 100.000 euro.
Projektperioden är 1.2.2022-31.8.2025 och beloppet totalt 475.000 euro.
Fördelningsrådets förslag:
Fördelningsrådet föreslås att 155.000 euro beviljas för att förverkliga fas 1-3 under projektets
första år.
Landskapsregeringens beslut:
Beslöts att 155.000 euro beviljas för att förverkliga fas 1-3 under projektets första år.

Ärende nr 36
ÅLR – Projekt ”Sysselsättning för alla” (Dnr ÅLR 2021/8927)

Syftet med projektet är att inledningsvis utreda vilka som faller utanför sysselsättningen och
vilka de strukturella orsakerna är, samt vilka strukturer och servicefunktioner, stödformer
stöder sysselsättningen av olika målgrupper. Projektets andra syfte är att föreslå nya eller
reviderade strukturer och modeller som stöder målet sysselsättning för alla!
Projektet pågår ett år från börjar av år 2022 till början av år 2023. Resurserna 75.000 euro är
för att anställa en projektledare och för omkostnader för omvärldsbevakning och
administration. Organisering: Styrgrupp, projektledare och arbetsgrupp.
Fördelningsrådets förslag:
Fördelningsrådet föreslår att 75.000 euro beviljas för det ettåriga projektet.
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Landskapsregeringens beslut:
Beslöts bevilja 75.000 euro för ettårigt projekt.

Ärende nr 37
Ålands neurologiska förening r.f. (Dnr ÅLR 2021/8892)

Föreningen Ålands neurologiska förening r.f. anhåller om medel för kommande
verksamhetsår 2022, 48.200 euro.
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 80 % av heltid. Medlemmar 204.
Assistanshundsprojektet är en pågående verksamhet vid sidan av den ordinarie
föreningsverksamheten. Föreningen anhöll om 61.453 euro för utbildning av tre nya
assistenshundar från år 2018-20, sammanlagt under tre år. Pengarna betalas ut mot
redovisning.
Fördelningsrådets förslag:
Fördelningsrådet föreslår att föreningen beviljas 40.700 euro för verksamheten under år 2022
inklusive organisationssekreterarens lön (80 % av heltid). Föreningen ombeds lämna in en
rapport om assistanshundsprojektet och redovisa hur de utbetalda beloppet använts, det här
för att avsluta projektet.
Landskapsregeringens beslut:
Beslöts att föreningen beviljas 40.700 euro för verksamheten under år 2022 inklusive
organisationssekreterarens lön (80 % av heltid). Föreningen ombeds lämna in en rapport om
assistanshundsprojektet och redovisa hur de utbetalda beloppet använts, det här för att
avsluta projektet.
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Ärende nr 38
Ålands reumaförening r.f. (Dnr ÅLR 2021/8874)
Ålands reumaförening r.f. ansöker om medel för fortsatt verksamhet under 2022, totalt
67.500 euro. 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. Medlemmar 584.
Föreningen har en heltidsanställd verksamhetsledare som är sjuksköterska till utbildningen.
Paraffinbad är nytt i föreningen och en framgångsrik metod med efterföljande
handgymnastik. Personer med artros eller reumatiska besvär i händer är under den kalla
årstiden hjälpta av värmebehandlingar i form av tex paraffinbad. ÅHS har slutat med
paraffinbad i grupp. Föreningen redovisar en rätt hög andel av likvida medel.
Fördelningsrådets förslag:
Fördelningsrådet föreslår att föreningen tilldelas 65.000 euro för verksamheten, inklusive
paraffinbadprojekt under 2022.
Landskapsregeringens beslut:
Beslöts bevilja 65.000 euro för föreningens verksamhet år 2022.

Ärende nr 39
Ålands synskadade r.f. (Dnr ÅLR 2021/8550)

Ålands synskadade r.f. anhåller om totalt 104.000 euro för verksamhet under år 2022.
Föreningen vill verka för förståelse för hur det är att leva med en synskada och vill tillvarata
den resursmedlemmarna utgör för varandra. En organisationssekreterare är en förutsättning
för att arbetet ska fungera då majoriteten av föreningsmedlemmarna har en synnedsättning
som gör föreningsarbetet tungt. Föreningens specialändamål år 2022 är IT - och
taltidningsstöd 26.735 euro (enligt projektbeskrivning). Föreningen firar 50 års jubileum och
ansöker medel för jubileet. Medlemmar 48.
IT- och taltidningstödet är en kombinationstjänst, den anställda arbetar med it-stöd för att
minska medlemmarnas digitala utanförskap. Hen tar fram kompletterande program för att
göra texter tillgängliga på en digital enhet och fixar wifi. It-stödet skall även hålla kurser,
informera och handleda personer med synnedsättning för att underlätta deras vardag.
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Fördelningsrådets förslag:
Fördelningsrådet föreslår att föreningen får 93.608 euro i understöd för den fortsatta
verksamheten under 2022. Föreningens 3-åriga specialändamål år 2022 d.v.s. IT - och
taltidningsstöd ingår i beloppet euro, projektet avslutas hösten 2023. Likaså ingår 2.000 euro
för föreningens 50-års jubileum.
Landskapsregeringens beslut:
Beslöts att föreningen beviljas 93.608 euro i understöd för den fortsatta verksamheten under
2022. Föreningens 3-åriga specialändamål år 2022 d.v.s. IT - och taltidningsstöd ingår i
beloppet, projektet avslutas hösten 2023. Likaså ingår 2.000 euro för föreningens 50-års
jubileum.

Ärende nr 40
Högskolan på Åland (Dnr ÅLR 2021/8662)
GERDA-projektet
Datainsamlingen riktad till äldre på Åland om äldres hälsa och livskvalitet kommer att skjutas
fram till år 2022.
Landskapsregeringens beslut: Ansökan godkänns. Datainsamlingen kan ske år 2022.

Ärende nr 41
Till landskapsregeringens disposition
Fördelningsrådets förslag:
Till landskapsregeringens disposition reserveras 89.277 euro.

Landskapsregeringens beslut:
Landskapsregeringen besluter att för landskapsregeringens disposition reservera 89.277 euro.

