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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 20 
Finlands röda kors, Ålands distrikts ansökan om bidrag ur 
penningautomatmedel för integration. 
ÅLR 2017/2136 
70 F1 

Ansökan avslås mot bakgrund av andra inkomna projektförslag som 
landskapsregeringen bedömer bättre uppfyller ändamålen för det 
specifika ändamålet. Dessutom har det i PAF-fördelningsbeslut för 
ordinarie verksamhet beslutats att föreningen kan överföra sitt redovisade 
verksamhetsöverskott från år 2015 (36.000 euro) förutsatt att 
integrationsstödjande aktiviteter prioriteras. Röda Korsets projektförslag 
är ett glädjefullt och kreativt initiativ som tangerar kultursektorn och 
eventuellt kunde samarbetsmöjligheter med Ålands sång och 
musikförbund finnas. 

 
Nr 21 
Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland r.f:s ansökan 
om bidrag ur penningautomatmedel för integration. 
ÅLR 2017/2138 
71 F1 

Ansökan avslås mot bakgrund av andra inkomna projektförslag. 
Föreningen har i tidigare PAF-fördelningsbeslut beviljats stöd för 
specialändamål för integrationsprojektet Språkbro och 
landskapsregeringen bedömer att viss konsolideringstid kan vara bra. 
Mötesplats NyKraft är ett genomtänkt och ambitiöst projektförslag och 
landskapsregeringen uppmuntrar föreningen att fortsatt arbeta för att 
inkludera inflyttade i sin ordinarie verksamhet och återkomma med en 
projektansökan i nästa ansökningsomgång i oktober 2017. 

 
Nr 22 
Emmaus r.f:s ansökan om bidrag ur penningautomatmedel 
för integration. 
ÅLR 2017/2139 
72 F1 

Ansökan beviljas med 22.000 euro. Föreningen bidrar med 5.000 euro i 
egeninsats för projektet. Projektet uppfyller ändamålet med fördelning av 



 2 (2) 
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 
år 2016. Landskapsregeringen uppmanar föreningen att dokumentera hur 
modellen och metoderna fallit ut både från föreningens, arbetsgivares och 
också deltagarnas synvinkel. De dokumenterade lärdomarna kommer 
kunna bidra både till föreningens vidareutveckling och också det 
integrationsfrämjande arbetet på landskapsnivå. 

 
Nr 23 
ABF Åland – Arbetarnas bildningsförbunds ansökan om 
bidrag ur penningautomatmedel för integration. 
ÅLR 2017/2140 
73 F1 

Ansökan beviljas med 11.000 euro. Projektet har samfinansiering från 
samarbetsparterna om 3.000 euro. Projektet uppfyller ändamålet med 
fördelning av penningautomatmedel för särskilt ändamål – främjande av 
integration att testa ny verksamhet i form av att utveckla metoder och 
modeller. Projektet kommer att dokumenteras och utvärderas utifrån en 
modell kallad skärgårdskultur för inflyttade – tredje sektorn en resurs. 
Landskapsregeringen uppmanar projektparterna att aktivt involvera 
Brändö i projektet och att dokumentationen med fördel görs i form av en 
manual eller liknande som kan spridas i de övriga skärgårdskommunerna 
kanske i samband med ett erfarenhetsseminarium eller träff.  
 
Utvärderingen bör göras utifrån projektets aktörer och målgruppernas 
synvinkel. 

 
Nr 24 
Stiftelsen Emilias ansökan om projektbidrag ur 
penningautomatmedel för byggande av galeasen Emilia. 
ÅLR 2015/10029 
74 F1 

Landskapsregeringen beslöt den 9 februari 2016 att bevilja 
skeppsföreningen Albanus r.f. ett bidrag om 25 % dock högst 578.615 
euro för hela projektperioden för byggande av galeasen Emilia. Bidraget 
förutsätter att föreningen kan påvisa hur övrig finansiering av projektet 
ska lösas. Under år 2017 betalas, under förutsättning att ovannämnt 
villkor är uppfyllt, maximalt 17.500 euro av bidraget i enlighet med 
inlämnad budget för projektet. 
 
Skeppsföreningen Albanus r.f. har överfört förverkligande av byggandet 
av galeasen Emilia till stiftelsen Emilia. 
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