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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 7 

Mariehamns stad ansökan om stöd för fortsatta 

reparationsarbeten på museifartyget Pommern.  

ÅLR 2017/552 

49 U3 

Mariehamns stad redovisar totalt 35 455,27 euro som kostnader för byte 

av huvuddäcket på museifartyget Pommern under 2016. Arbetet fortgår 

enligt stadens investeringsplan 2011-2020 och landskapet står enligt en 

tidigare överenskommelse för 80 procent av kostnaderna för större 

reparationsarbeten. Enligt detta skulle landskapsregeringens andel vara 

28 364,22 euro för 2016. 

 

Konstaterades att i landskapsbudgeten finns reserverat cirka 194 000 euro 

för arbeten på Pommern enligt nämnda investeringsplan. Beslöts 

godkänna Mariehamns stad ansökan (BM 51600). 

 

Nr 8 

Förslag till inledande av ett samlokaliserat samarbete för 

unga i åldern 16-29 år (Ungdomens Hus).  

ÅLR 2016/2073 

50 U3 

Den 20 april 2016 tillsatte landskapsregeringen en arbetsgrupp med 

uppgift att utreda förutsättningarna för ett Ungdomens hus på Åland, det 

vill säga en samlokaliserad service till ungdomar i åldern 16-29 år. 

Tanken är att myndigheter och organisationer samverkar i samma 

utrymmen för att ge behövlig service till ungdomar. Arbetsgruppen har 

utarbetat ett förslag med övergripande tankar om hur verksamheten kan 

organiseras och vilka aktörer som i ett första skede kan vara aktuella att 

ingå i samarbetet. Arbetsgruppen har också gjort en studieresa till Umeå 

och bifogar material från resan som mera i detalj går in på hur ett 

Ungdomens hus även på Åland kan fungera.  

 

Konstaterades att landskapsregeringen under hösten 2016 hyrde tidningen 

Nya Ålands tidigare utrymmen vid Uppgårdsvägen för detta ändamål. 

Beslöts att landskapsregeringen i ett senare skede utser en observatör till 

en eventuell ledningsgrupp i huset. Landskapsregeringen avser ingå ett 

avtal med Ung resurs r.f. om användningen av utrymmena och ansvaret 



 2 (2) 

för dem och för verksamheten. Ung resurs ges också ett övergripande 

samordningsansvar för utrymmena. I övrigt antecknar 

landskapsregeringen förslaget för kännedom. Arbetsgruppens 

medlemmar befrias från uppdraget och medges rätt till mötesarvoden 

enligt landskapets kommittéreglemente. 

 

Nr 9 

Föreningen SK8:s ansökan om investeringsbidrag.  

ÅLR 2016/7560 

48 U3 

SK8 anhåller om 17 000 euro som bidrag för anskaffande av skateramp 

till skateanläggningen i Miramarparken.  

 

Konstaterades att anläggningen finns på Mariehamns stads mark och att 

staden har anskaffat de tidigare delarna till anläggningen. 

 

Beslöts med hänvisning till tidigare liknande beslut att avslå ansökan 

med motiveringen att det är anläggningens ägare som också bör ansvara 

för investeringarna i anläggningen. 
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