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Bilaga 1, S219E02  

 
 

================================================================== 
BESLUT OM FÖRDELNING AV 2018 ÅRS 

BERÄKNADE 
AVKASTNING AV PENNINGAUTOMATMEDEL 

=================================================================== 
 
PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR SOCIAL VERKSAMHET 
 
UNDERSTÖD FÖR IDEELL VERKSAMHET - BUDGETMOMENT 44510  
 

 
  
Ärende nr 2 
Andning & Allergi Åland r.f. (Dnr ÅLR 2018/8515) 
 
Beviljat 2018 Ansökt 2019 Rådets förslag Beslut 
5.000 euro 10.000 euro 5.000 euro 5.000 euro 
 
Andning & Allergi Åland r.f. anhåller om 10.000 euro för sin fortsatta verksamhet under 
2019. Föreningen har total 282 medlemmar, 176 kvinnor, 82 män, 14 flickor och 10 pojkar. 
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 ingen personal. 
 
Fördelningsrådets förslag: 
Fördelningsrådet föreslår att föreningen får 5.000 euro i understöd för sin verksamhet. 
 
Landskapsregeringens beslut: 
Landskapsregeringen beviljar Andning & Allergi Åland r.f. 5.000 euro i understöd för sin 
verksamhet under 2019. 

 
 
Ärende nr 3 
De utvecklingsstördas väl på Åland r.f. (Dnr ÅLR 2018/8509) 
 
Beviljat 2018            Ansökt 2019                 Rådets förslag Beslut  
138.500 euro              141.000 euro  138.500 euro               138.500 euro 
 
DUV r.f. ansöker om 141.000 euro för sin sociala verksamhet under 2019. Föreningen har 
totalt 349 medlemmar dvs 151 kvinnor, 143 män, 32 pojkar och 23 flickor samt 57 



2 
 

understödande medlemmar. Det finns 3,7 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 och administration. Föreningen finansierar av egna medel ca. 17 %.  
 
Fördelningsrådets förslag: 
Fördelningsrådet föreslår att föreningen får 138.500 euro för sin verksamhet under år 2019. 
 
Landskapsregeringens beslut: 
Landskapsregeringen beviljar De utvecklingsstördas väl på Åland r.f. 138.500 euro i 
understöd för sin verksamhet under 2019. 

 
 
Ärende nr 4 
Demensföreningen på Åland r.f. (Dnr ÅLR 2018/8473) 
 
Beviljat 2018 Ansökt 2019 Rådets förslag Beslut 
55.200 euro 77.280 euro 55.200 euro                  55.200 euro 
 
Demensföreningen på Åland r.f. ansöker om medel för fortsatt verksamhet under 2019, totalt 
77.280 euro. Föreningen har totalt 165 medlemmar varav 45 är män och 115 kvinnor samt 5 
sammanslutningar. 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. 
 
Fördelningsrådets förslag:  
Fördelningsrådet föreslår att föreningen beviljas 55.200 euro för verksamheten under år 2019.  
 
Landskapsregeringens beslut: 
Landskapsregeringen beviljar Demensföreningen på Åland r.f. 55.200 euro i understöd för sin 
verksamhet under 2019. 

 
 
Ärende nr 5 
Diabetesföreningen på Åland r.f. (Dnr ÅLR 2018/8657) 
 
Beviljat 2018 Ansökt 2019 Rådets förslag Beslut 
4.500 euro 8.000 euro 3.500 euro 3.500 euro
   
Diabetesföreningen på Åland r.f. ansöker om totalt 8.000 euro för sin verksamhet under 2019. 
Föreningen arrangerar aktiviteter och subventionerar fotvård och simning (barn) för sina 
medlemmar samt bedriver viss informationsverksamhet. Föreningen har totalt 317 
medlemmar varav 25 är under 18 år. 107 medlemmar är män, 185 är kvinnor, 18 pojkar och 7 
flickor under 18 år. Föreningen har i år fortsättningsvis en hög andel likvida medel. 
Föreningen har ingen personal. 
 
Fördelningsrådets förslag:  
Fördelningsrådet föreslår att föreningen beviljas 3.500 euro för verksamheten under år 2019. 
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Landskapsregeringens beslut: 
Landskapsregeringen beviljar Diabetesföreningen på Åland r.f. 3.500 euro i understöd för sin 
verksamhet under 2019. 

 
 
Ärende nr 6 
Emmaus Åland r.f. (Dnr ÅLR 2018/8584) 
 
Beviljat 2018 Ansökt 2019  Rådets förslag Beslut 
23.000 euro 30.000 euro 23.000 euro 23.000 euro 
 
Emmaus Åland r.f. ansöker om 30.000 euro för sin sociala verksamhet under 2019. 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 2017 sysselsatte Emmaus Åland 124 personer. Anställda vid Emmaus Åland: 66 
personer inklusive arbetspoolen, stödanställda och på arbetsträning 52 personer, av Emmaus 
Åland finansierade anställningar utomlands: 6 personer. Därtill kommer frivilligarbetare, 
praktikanter, civil- och samhällstjänstgörare. Emmaus har ca. 100 frivilligarbetare lägger 
totalt ner ca. 4.100 timmar obetalt arbete på Emmaus per år. Dessa frivilligtimmar motsvarar 
mer än 100 arbetsveckor. Under år 2019 beräknas Emmaus Åland sysselsätta 75 personer 
enligt följande: anställda inklusive arbetspoolen 50 personer, stödanställda 20 personer och av 
Emmaus Åland finansierade anställningar utomlands 5 personer. Därtill kommer 
frivilligarbetare, praktikanter, civil- och samhällstjänstgörare. 
 
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 23.000 euro för sin verksamhet under år 2019. 
 
Landskapsregeringens beslut: 
Landskapsregeringen beviljar Emmaus Åland r.f. 23.000 euro i understöd för sin verksamhet 
under 2019. 

 
 
Ärende nr 7 
Finlands Röda Kors, Mariehamns avdelning (Dnr ÅLR 2018/8573) 
 
Beviljat 2018 Ansökt 2019  Rådets förslag Beslut  
27.000 euro 50.000 euro 27.000 euro                27.000 euro 
   
Finlands Röda kors, Mariehamns avdelningens medlemmar består av totalt 529 medlemmar 
varav 344 kvinnor, 171 män, 6 pojkar, 7 flickor och majoriteten är Mariehamnare. 
Föreningens huvudsakliga målgrupp är pensionärer och personer med funktionsnedsättning. 
Föreningen har en omfattande social verksamhet. Föreningen har fortsatt en anställd 
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verksamhetsledare på deltid (30 h) samt en timanställd lokalvårdare. Ett stort antal frivilliga 
(ca. 100 chaufförer) deltar i matutkörning till pensionärer i Mariehamn. Föreningens 
medlemmar deltar i insamlingar till katastrofhjälp, första-hjälpaktiviteter, i marknader och 
mässor samt bistår vid bl.a. blodgivningen. Frivilligt arbete utfördes år 2017 av 120 personer. 
Totalt 20.311 timmar frivilligarbete. 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. 
   
Fördelningsrådets förslag: 
Fördelningsrådet föreslår att Finlands Röda Kors, Mariehamns avdelning får 27.000 euro för 
sin verksamhet år 2019. 
 
Landskapsregeringens beslut: 
Landskapsregeringen beviljar Finlands Röda Kors, Mariehamns avdelningen 27.000 euro i 
understöd för sin verksamhet under 2019. 

 
 
Ärende nr 8 
Finlands Röda Kors, Ålands distrikt r.f. (Dnr ÅLR 2018/8567) 
 
Beviljat 2018 Ansökt 2019 Rådets förslag Beslut  
305.000 euro 305.000 euro 300.000 euro  300.000 euro 
  samt specialändamål samt specialändamål samt specialändamål 
  120.000 euro (3 år) 0 euro   0 euro 
 
Finlands Röda Kors, Ålands distrikt, r.f. anhåller om 305.000 euro för sin ordinarie 
verksamhet år 2019 samt 120.000 euro för det 3-åriga projektet ”Första hjälp-grupp för 
psykiskt stöd. Föreningen vill förlänga projekttiden för sitt projekt med socialverksamhet och 
mångkultur (50 % + 50 %). I den ansökta summan ingår medel för en studieplats vid Red 
Cross Nordic United World College i Norge. Enligt statistik har 3-5 elever ansökt om 
elevplats de tre senaste åren per gång FRK på Åland. Ansökt totalt om 425.000 euro. 
 
Föreningen har 1.433 medlemmar och avdelningar i alla åländska kommunerna och distriktets 
uppgift är att stödja dessa. Föreningens huvudsakliga verksamhet är frivilliga 
räddningstjänsten, första hjälpen-grupper, stöd vid flyktingmottagande, vänverksamhet, 
lägerverksamhet och blodtjänsten. Föreningen redovisade år 2016 ett större överskott från år 
2015 (36.000 euro) och anhöll om att få överföra detta till planerade aktiviteter under år 2017. 
Pengarna har fr.o.m. hösten 2017 använts för ett integrationsprojekt (50 % samordnare för 
social och mångkulturell verksamhet) som skulle pågå t.o.m. 31.1.2018. Föreningen har 
fortsatt och vill fortsätta verksamheten som ordinarie verksamhet år 2019 på heltid. De vill 
även förstärka samhällets kunskaper inom psykiskt stöd genom att permanenta en 
projektanställning inom första hjälp och psykiskt stöd (100%) samt anställa en ny person på 
60 % under tre år 2019-2020. Föreningen flyttade år 2018 in i ny hyreslokal på Torggatan 
26A med en m2-hyra på 15 euro (tidigare 10 euro) med en ökning av hyreskostnaderna 
(omfattande 17.000 euro). Kontorshyran år 2019 beräknas bli 41.100 euro. Föreningen blev 
huvudman för brottsofferjouren (RIKU) år 2018, RIKUs verksamhet bekostas helt av staten 
(justitieministeriet). Hyra för rummet, lön och administrationskostnader kommer att ersättas 
av staten.  
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Fördelningsrådets förslag: 
Fördelningsrådet föreslår att Finlands Röda Kors, Ålands distrikt r.f. får 300.000 euro för sin 
verksamhet under år 2019. Anslaget ska täcka förutom för den ordinarie verksamheten, en 
skolplats vid Red Cross Nordic United World College i Norge (budget 2019). Grundprincipen 
om en restriktiv anställningspolitik tillämpas och ökat PAF- anslag för att anställa nya 
arbetstagare permanent beviljas inte. 
 
Till den del ansökan gäller medel, för det redan påbörjade integrationsprojektet 2018-20, 
beviljas medel för en heltids projektanställd (100%) år 2019-20. Projektet inom första hjälp 
och psykiskt stöd innefattande nyanställning åren 2019-21 avslås. 
 
Landskapsregeringens beslut: 
Landskapsregeringen beviljar Finlands Röda Kors, Ålands distrikt r.f. 300.000 euro för sin 
verksamhet under år 2019. Anslaget ska täcka förutom för den ordinarie verksamheten, en 
skolplats vid Red Cross Nordic United World College i Norge (budget 2019). Grundprincipen 
om en restriktiv anställningspolitik tillämpas och ökat PAF- anslag för att anställa nya 
arbetstagare permanent beviljas inte. 
 
Till den del ansökan gäller medel, för det redan påbörjade integrationsprojektet 2018-20, 
beviljas medel för en heltids projektanställd (100%) år 2019-20. Projektet inom första hjälp 
och psykiskt stöd innefattande nyanställning åren 2019-21 avslås. 

 
 
Ärende nr 9 
Föreningen Vård i livet r.f. (Dnr ÅLR 2018/8662) 
 
Beviljat 2018 Ansökt 2019 Rådets förslag Beslut 
2.000 euro 4.000 euro  2.000 euro                    4.000 euro 
  och specialändamål  och specialändamål och specialändamål
  5.000 euro  0 euro  0 euro 
     
Föreningen Vård i Livet r.f. har totalt 81 understödande medlemmar (54 kvinnor och 27 män) 
och 15 aktiva medlemmar (11 är kvinnor och 4 män). Föreningen driver hospice-verksamhet i 
vilo- och rekreationsstället Nordlingska lägenheten i Brändö, som renoverats. Två lägenheter 
som inrymmer 1 patient och 1 anhörig. Utöver detta anordnar man seminarier och 
utbildningstillfällen för personal som kommer i kontakt med anhöriga till och patienter i livets 
slutskede. Enligt verksamhetsplanen kommer föreningen att arrangera ett 20-årsjubileums-
seminarium i Alandica på temat ”En dag ska vi dö” med Peter Strang. Föreläsningen med 
bokutgivning är specialändamål 5.000 euro. 
 
Fördelningsrådets förslag:   
Föreslås att föreningen Vård i livet r.f. beviljas 2.000 euro för sin verksamhet, inklusive för att 
arrangera 20-årsjubileumsseminarium i Alandica (tema: ”En dag ska vi dö”) enligt 
verksamhetsplanen. Summan betalas i efterhand mot godkänd kostnadsredovisning. Till den 
del ansökan gäller bokutgivningen (specialändamål) avslås ansökan. 
 
Landskapsregeringens beslut: 
Landskapsregeringen beviljar föreningen Vård i livet r.f. 4.000 euro för sin verksamhet, 
inklusive för att arrangera 20-årsjubileumsseminarium enligt verksamhetsplanen. Summan 
betalas i efterhand mot godkänd kostnadsredovisning. Till den del ansökan gäller 
bokutgivningen (specialändamål) avslås ansökan. 
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Ärende nr 10 
Föreningen Vårt Hjärta r.f. (Dnr ÅLR 2018/8426) 
 
Beviljat 2018 Ansökt 2019 Rådets förslag Beslut 
53.000 euro 53.000 euro 45.000 euro                   45.000 euro 
 
 
Föreningen Vårt Hjärta. r.f. ansöker om 53.000 euro för sin verksamhet under 2019. 
Föreningen har total 564 medlemmar varav 205 aktiva medlemmar (120 kvinnor och 85 män) 
därtill 359 understödande medlemmar.  
 
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 och Tobaksfri Duo. Dagläger för stroke-gruppen 
arrangeras. Föreningen har en verksamhetsledare anställd på 75 %. Planer fanns att utöka 
verksamheten med 25 % från år 2018 för koordinering av hjärtstartverksamheten, men det har 
inte förverkligats. Föreningen firar 20-års jubileum år 2019 tillsammans med Emmaus ”En 
andra chans”. 
 
Fördelningsrådets förslag: 
Fördelningsrådet föreslår att Föreningen Vårt Hjärta r.f. beviljas 45.000 euro för sin planerade 
verksamhet under år 2019 inklusive medel för föreningens 20-års jubileum. 
  
Landskapsregeringens beslut: 
Landskapsregering beviljar föreningen Vårt Hjärta r.f. 45.000 euro för sin planerade 
verksamhet under år 2019 inklusive medel för föreningens 20-års jubileum. 

 
 
Ärende nr 11 
Föreningen Waldorf r.f. (Dnr ÅLR 2018/8638) 
 
Beviljat 2018 Ansökt 2019  Beslut 
Ej ansökt 10.000 euro  0 euro 
   och specialändamål     och specialändamål
   4.000 euro    0 euro 
   
Landskapsregeringens beslut: 
Föreningen Waldorf r.f. ansöker om stöd för löpande verksamhet 10.000 euro och stöd för 
projekt med biodynamisk trädgård 4.000 euro. Föreningen lämnade inte alla bilagor som 
krävs för ansökan, som därför avslås. 

 
 
Ärende nr 12 
Krigsveteranerna på Åland r.f. (Dnr ÅLR 2018/8447) 
 
Beviljat 2018 Ansökt 2019  Rådets förslag Beslut 
5.000 euro 5.100 euro  5.000 euro 5.000 euro 
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Föreningen Krigsveteranerna på Åland r.f. anhåller om 5.100 euro för verksamheten 2019. 
Föreningen har 235 medlemmar varav 96 är kvinnor och 139 är män och 34 är veteraner. 
Föreningen ger stöd till veteraner i form av subventionerad friskvård, ordnar 
rekreationsaktiviteter och uppvaktningar samt håller informationsmöten. Föreningens bokslut 
visar ett plus och har likvida medel (öronmärkta). 
 
Fördelningsrådets förslag: 
Fördelningsrådet föreslår att Krigsveteranerna på Åland r.f. får fortsatt stöd för sin 
verksamhet under 2019 för sin ordinarie verksamhet med 5.000 euro.  
 
Landskapsregeringens beslut: 
Landskapsregeringen beviljar Krigsveteranerna på Åland r.f. 5.000 euro i understöd för sin 
verksamhet under 2019. 

 
 
Ärende nr 13 
Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland r.f.  
(Dnr ÅLR 2018/8543, ÅLR 2018/8572 och ÅLR 2018/8575) 
 
Beviljat 2018 Ansökt 2019 Rådets förslag Beslut  
998.472 euro totalt 928.448 euro 928.448 euro 928.448 euro 
  och specialändamål  och specialändamål och specialändamål  
  96.740 euro 88.472 euro 88.472 euro 
  och specialändamål  och specialändamål och specialändamål
  26.700 euro 20.000 euro 20.000 euro 
  och specialändamål  och specialändamål och specialändamål
  97.500 euro 35.000 euro 35.000 euro 
 
Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland r.f. ansöker om totalt 1.149.388 euro för sin 
fortsatta verksamhet under år 2019. Specialändamål enligt budget 2019 är det 2-åriga 
projektet ANDTS (96.740 euro) för perioden år 2019-20, projekt Tobaksfri Duo Åland som är 
ett 2-årigt projekt, år 2 av 2 (26.700 euro), samt projekt Äldre kraft (97.500 euro). 
 
Föreningen har totalt 3.206 medlemmar varav 2.171 är kvinnor, 974 män, 32 flickor och 29 
pojkar. Föreningen har lokalföreningar i alla 16 åländska kommuner och bedriver en 
mångfacetterad verksamhet i alla dessa med tonvikten lagd på främjande och förebyggande 
friskvårdsarbete. Föreningen har 15 anställda. 
 
Verksamheten riktar sig till alla åldrar genom lekskolor, lekparker, barnsäkerhetsarbete, 
tonårsaktiviteter, läger för barn, tjej- och killgruppsverksamhet, genetisk rådgivning, 
simundervisning, terapisimning, föräldrautbildning, projekt noll-tolerans mot alkohol och 
droger, äldres hälsa förebyggande familjestödsarbete, ekonomisk rådgivning samt 
förebyggande insatser mot ekonomiska svårigheter för enskilda. Under år 2019 planeras en 
utökad verksamhet för äldres hälsa med en utökad arbetstid på ca 160 %. 
 
     
Fördelningsrådets förslag: 
Fördelningsrådet föreslår att Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland r.f. tilldelas totalt 
1.071.920 euro för sin verksamhet under år 2019. 928.448 euro för ordinarie verksamhet samt 
för tre specialändamål enligt följande: ANDTS 88.472 euro och Tobaksfri Duo Åland 20.000 
euro samt Äldre Kraft, aktivitetslots, på 80 % av heltid, inklusive evenemangs- och 
aktivitetskostnader, totalt 35.000 euro. Stödet avser ett ettårigt projekt (år 2019) och i 
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uppdraget ingår förmedling av SteelFM-hjälpen år 2018. Folkhälsan ska senast 31.12.2019 
inkomma med redogörelse för hur aktivitetslotsverksamheten fortsätter från och med år 2020.  
 
Landskapsregeringens beslut: 
Landskapsregeringen beviljar Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland r.f. totalt 1.071.920 
euro för sin verksamhet under år 2019. 928.448 euro för ordinarie verksamhet samt för tre 
specialändamål enligt följande: ANDTS 88.472 euro och Tobaksfri Duo Åland 20.000 euro 
samt Äldre Kraft, aktivitetslots, på 80 % av heltid, inklusive evenemangs- och 
aktivitetskostnader, totalt 35.000 euro. Stödet avser ett ettårigt projekt (år 2019) och i 
uppdraget ingår förmedling av SteelFM-hjälpen år 2018. Folkhälsan ska senast 31.12.2019 
inkomma med redogörelse för hur aktivitetslotsverksamheten fortsätter från och med år 2020.  

 
 
Ärende nr 14 
Mariehamns pensionärsförening r.f. (Dnr ÅLR 2018/8222 och ÅLR 2018/10202) 

 
Beviljat 2018 Ansökt 2019 Rådets förslag Beslut 
8.200 euro 9.600 euro + 9.600 euro 9.600 euro 
  7.000 euro   
                           
Mariehamns pensionärsförening r.f. ansöker om medel för verksamheten, 9.600 euro för 
2019. Föreningen kommer 3.12.2018 in med en tilläggsansökan om 7.000 euro främst för 
tilläggskostnader med matutkörningar och utdelning av medlemstidningen Nyset. Föreningen 
har totalt 932 medlemmar varav 572 kvinnor och 360 män. Föreningens aktiviteter består av 
regelbundna månadsmöten för medlemmarna, utgivning av tidningen Nyset (8 nr / år), 
bowling, boule, körsång, bokträffar, läsgrupper på Trobergshemmet och aktuella föreläsningar 
med mera.  
 
Fördelningsrådets förslag: 
Fördelningsrådet föreslår att Mariehamns pensionärsförening r.f. får 9.600 euro till sin 
planerade verksamhet under år 2019. Tilläggsansökan har beaktats i förslaget. 
 
Landskapsregeringens beslut: 
Landskapsregeringen beviljar Mariehamns pensionärsförening r.f. 9.600 euro till sin 
planerade verksamhet under år 2019. Tilläggsansökan har beaktats i beslutet. 

 
 
Ärende nr 15 
Matbanken på Åland r.f. (Dnr ÅLR 2018/8514) 

 
Beviljat 2018 Ansökt 2019 Rådets förslag Beslut 
Ansökt genom 38.315 euro 13.000 euro 13.000 euro 
Socialmissionen 
 
Matbanken på Åland r.f. ansöker om medel för verksamheten 38.315 euro, för året 2019. 
Föreningen har verkat sedan 5.9.2017. Föreningen har 23 medlemmar (15 kvinnor, 5 män 
samt 3 sammanslutningar. Se Rädda Barnen (insamling). Föreningen har en hög andel likvida 
medel. 
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Fördelningsrådets förslag: 
Fördelningsrådet föreslår att Matbanken på Åland r.f. tilldelas 13.000 euro för sin verksamhet 
under 2019. Summan ska huvudsakligen gå till hyra av lokalen, el, renhållning, koordinering 
av frivilliginsatserna och lokalvård. 
 
Landskapsregeringens beslut: 
Landskapsregeringen beviljar Matbanken på Åland r.f. 13.000 euro för sin verksamhet under 
2019. Summan ska huvudsakligen gå till hyra av lokalen, el, renhållning, koordinering av 
frivilliginsatserna och lokalvård. 

 
 
Ärende nr 16 
Norra Ålands pensionärer r.f. (Dnr ÅLR 2018/8537) 
 
Beviljat 2018 Ansökt 2019 Rådets förslag Beslut 
4.500 euro 6.500 euro 5.000 euro 5.000 euro  
 
Norra Ålands pensionärer r.f. ansöker om sammanlagt 6.500 euro för sin verksamhet under 
2019. Föreningen har totalt uppgett att man har ca 817 medlemmar varav 505 är kvinnor och 
317 män. Föreningsverksamheten består av olika slags sociala sammankomster för 
pensionärerna, gemensamma resor och utflykter.  
   
Fördelningsrådets förslag: 
Fördelningsrådet föreslår att Norra Ålands pensionärer r.f. tilldelas 5.000 euro för sin fortsatta 
verksamhet under 2019. 
 
Landskapsregeringens förslag: 
Landskapsregeringen beviljar Norra Ålands pensionärer r.f. 5.000 euro för sin fortsatta 
verksamhet under 2019. 

 
 
Ärende nr 17 
Pusselfamiljen r.f. (Dnr ÅLR 2018/8610) 
 
Beviljat 2018 Ansökt 2019  Rådets förslag Beslut 
13.000 euro 39.320 euro 10.000 euro 10.000 euro 
 samt specialändamål samt specialändamål samt specialändamål 
 46.363 euro 5.000 euro 5.000 euro 
 
Föreningen Pusselfamiljen r.f. anhåller om sammanlagt 85.683 euro för verksamheten under 
2019. Föreningen har totalt 477 medlemmar, varav 180 kvinnor, 100 flickor, 91 män och 106 
pojkar. 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 som ett 3 års projekt (2/3) för kontakt 
utåt, arrangera träffar / stödgrupper och för att lyssna och ge råd till medlemmarna. 
Föreningen har arrangerat föräldrastödskvällar med barnvakt i stort sätt varannan vecka, även 
chatt- och telefonstöd, med socialarbetare / verksamhetsledare. 
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Fördelningsrådets förslag: 
Fördelningsrådet föreslår att föreningen beviljas 10.000 euro för verksamheten under 2019 
och 5.000 euro för specialändamålet. 
 
Landskapsregeringens beslut: 
Landskapsregeringen beviljar Pusselfamiljen r.f. 10.000 euro för verksamheten under 2019 
och 5.000 euro för det i ansökan angivna specialändamålet, totalt 15.000 euro. 

 
 
Ärende nr 18 
Rädda barnen på Åland r.f. (Dnr ÅLR 2018/8624) 
 
Beviljat 2018 Ansökt 2019  Rådets förslag Beslut 
323.000 euro 325.345 euro 249.345 euro 249.345 euro 
                                         
Rädda Barnen på Åland r.f. anhåller om 325.345 euro för sin planerade verksamhet under 
2019. Föreningen har totalt 254 medlemmar varav 174 är kvinnor, 46 är män, 19 är flickor 
och 15 är pojkar. Föreningen driver Lekterapin vid Ålands centralsjukhus, Öppna förskolan, 
utbildar och informerar om barns rättigheter enligt Barnkonventionen, stöder och utbildar om 
barn och internetanvändning, ger visst ekonomiskt stöd till behövande, deltar i arbetet med 
Matbanken samt har även viss stödverksamhet i de baltiska staterna. Föreningen har 6 
ordinarie anställda, varav 3 arbetar deltid. Därtill har föreningen 2 projektanställda (2018) och 
en städare anställd på timbasis och tillfälligt anställda under sommaren samt familjevårdare (4 
personer) som får ett arvode. 
 
Specialändamål, ett projekt med utvecklingsarbete inom barnskyddet avslutas vid årsskiftet 
2018. Föreningen har likvida medel och redovisar ett överskott på 36.000. Reserverat finns 
28.683,52 euro från tidigare år som torde ha överförts till Matbanken. 
  
Fördelningsrådets förslag: 
Fördelningsrådet föreslår att Rädda Barnen på Åland r.f. beviljas totalt 249.345 euro i 
understöd för ordinarie verksamheten under 2019 i enlighet med riktlinjerna i ansökan. 
Överskott har beaktats. Projektet utveckling inom barnskyddets område avslutas 31.12.2018.  
 
Landskapsregeringens beslut: 
Landskapsregeringen beviljar Rädda Barnen på Åland r.f. totalt 249.345 euro i understöd för 
ordinarie verksamheten under 2019 i enlighet med riktlinjerna i ansökan. Överskott har 
beaktats. Projektet utveckling inom barnskyddets område avslutas 31.12.2018.  

 
 
Ärende nr 19 
Socialmissionen på Åland r.f. (Dnr ÅLR 2018/8613) 
 
Beviljat 2018 Ansökt 2019 Rådets förslag Beslut 
18.600 euro 6.200 euro  4.000 euro 5.000 euro 
                                          
 
Socialmissionen på Åland r.f. anhåller om 6.200 euro för den planerade verksamheten under 
2019.  
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Föreningen har totalt 106 medlemmar. 73 är kvinnor och 33 är män. 24 medlemmar är aktiva 
och 82 understödande medlemmar. Verksamheten består av att besöka åländska interner i 
fängelset i Åbo, hjälpa personer i ekonomisk och social nöd samt hjälpa nyinflyttade med 
olika utmaningar. Föreningen stöder 20-tal invandrare och samarbetar med andra aktörer i 
integrationsarbetet. Föreningen har ingen anställd. 
 
Fördelningsrådets förslag: 
Fördelningsrådet föreslår att Socialmissionen på Åland r.f. får totalt 4.000 euro för det 
fortsatta arbetet under år 2019 med sin ordinarie verksamhet och verksamheten med 
hjälpbehövande.  
         
Landskapsregeringens beslut: 
Landskapsregeringen beviljar Socialmissionen på Åland r.f. totalt 5.000 euro för det fortsatta 
arbetet under år 2019 med sin ordinarie verksamhet och verksamheten med hjälpbehövande.  

 
 
Ärende nr 20 
Stall JoY's handikappridklubb r.f. (Dnr ÅLR 2018/8569) 
 
Beviljat 2018 Ansökt 2019  Rådets förslag Beslut 
8.000 euro 9.600 euro  8.000 euro 8.000 euro 
 
Stall JoY´s handikappridklubb r.f. anhåller om 9.600 euro för sin verksamhet under 2019. 
Föreningen har 66 medlemmar varav 33 är kvinnor, 23 män, sex flickor och fyra pojkar. 
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 inte anställda finansierade med PAF-medel. 
 
Fördelningsrådets förslag:  
Fördelningsrådet föreslår att Stall JoY´s handikappridklubb r.f. får 8.000 euro för sin 
planerade verksamhet under år 2019. 
 
Landskapsregeringens beslut:  
Landskapsregeringen beviljar Stall JoY´s handikappridklubb r.f. 8.000 euro för sin planerade 
verksamhet under år 2019. 

 
 
Ärende nr 21 
Stiftelsen Hemmet r.s. (Dnr ÅLR 2018/8317) 
 
Beviljat 2018 Ansökt 2019  Rådets förslag Beslut 
5.650 euro 5.650 euro  5.650 euro 5.650 euro  
 
Stiftelsen Hemmet r.s. anhåller om understöd till sin verksamhet, 5.650 euro. Medlen används 
till sociala aktiviteter för de boende - även tidigare - vid Stiftelsen Hemmet. 
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Fördelningsrådets förslag: 
Fördelningsrådet föreslår att Stiftelsen Hemmet r.s. får 5.650 euro för sin verksamhet enligt 
ansökan. 
 
Landskapsregeringens beslut: 
Landskapsregeringen beviljar Stiftelsen Hemmet r.s. 5.650 euro för sin verksamhet 2019 
enligt ansökan. 

 
 
Ärende nr 22 
Vuxna på stan r.f. (Dnr ÅLR 2018/7539) 

 
Beviljat 2018 Ansökt 2019 Rådets förslag Beslut 
18.000 euro 41.850 euro 26.000 euro 26.000 euro 
 
Föreningen Vuxna på stan r.f. anhåller om 33.400 euro för sin planerade verksamhet under 
2019. Föreningen har 31 medlemmar, 16 kvinnor och 15 män. Föreningen driver 
ungdomsgården MUG i lokaler på Neptunigatan 5 i Mariehamn samt numera ett rum i nedre 
våningen. I lokalen kan ungdomar spela biljard, se på film, kasta pil, lyssna på musik och 
umgås. Föreningen drivs av frivilliga krafter och 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 15-18 år och 
verksamheten är den enda i sitt slag som har denna målgrupp. Föreningen ställer sig positiv 
till att dela utrymmen med andra föreningar (DUV r.f. ÅLR 2018/8530) Ungdomsgårds-
verksamhet i MUGs lokaler. 
 
Fördelningsrådets förslag: 
Fördelningsrådet föreslår att Vuxna på stan r.f. får 26.000 euro i understöd för föreningens 
utgifter för ungdomsgården MUG under 2019. Medlen bör i första hand användas för 
verksamhetens hyra. 
 
Landskapsregeringens beslut: 
Landskapsregeringen beviljar föreningen Vuxna på stan r.f. 26.000 euro i understöd för 
föreningens utgifter för ungdomsgården MUG under 2019. Medlen bör i första hand användas 
för verksamhetens hyra. 

 
 
Ärende nr 23 
Ålands autismspektrumförening r.f. (Dnr ÅLR 2018/8488) 
 
Beviljat 2018 Ansökt 2019 Rådets förslag Beslut 
5.200 euro 42.150 euro 5.200 euro  5.200 euro 
 
Ålands autismspektrumförening r.f. har totalt 161 medlemmar varav 42 är män, 58 kvinnor, 
32 pojkar och 17 flickor, samt 12 understödande medlemmar. Föreningens målsättning är 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. 
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Föreningens verksamhet utgörs av utbildning, information, studiebesök, självhjälpsgrupper 
samt ett årligt återkommande seminarium för att sprida ny kunskap om 
funktionsnedsättningen autism. Föreningen avser att anställa en verksamhetsledare på deltid 
(50 %). 
      
Fördelningsrådets förslag: 
Fördelningsrådet föreslår att Ålands autismspektrumförening r.f. får 5.200 euro i understöd 
för sin planerade verksamhet under år 2019 enligt de riktlinjer som anges i ansökan. På grund 
av den restriktiva anställningspolitik som råder beträffande PAF-medelunderstödda 
anställningar avslås ärendet till den del det gäller verksamhetsledarfunktionen (50 %). 
 
Landskapsregeringens beslut: 
Landskapsregeringen beviljar Ålands autismspektrumförening r.f. 5.200 euro i understöd för 
sin planerade verksamhet under år 2019 enligt de riktlinjer som anges i ansökan. På grund av 
den restriktiva anställningspolitik som råder beträffande PAF-medelunderstödda anställningar 
avslås ärendet till den del det gäller verksamhetsledarfunktionen (50 %). 

 
 
Ärende nr 24 
Ålands cancerförening r.f. (Dnr ÅLR 2018/8484) 
 
Beviljat 2018 Ansökt 2019 Rådets förslag Beslut 
66.000 euro 79.200 euro 66.000 euro 66.000 euro 
 
Ålands cancerförening r.f. anhåller om 79.200 euro för sin verksamhet under 2019. 
Föreningen har 859 medlemmar varav 618 är kvinnor och 241 är män. Föreningen arbetar 
med information om cancersjukdomar, med förebyggande cancerarbete (hudundersökningen 
”Prickdagarna”), med 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. 
  
Fördelningsrådets förslag: 
Fördelningsrådet föreslår att Ålands cancerförening r.f. beviljas 66.000 euro för sin 
verksamhet under 2019. 
 
Landskapsregeringens beslut: 
Landskapsregeringen beviljar Ålands cancerförening r.f. 66.000 euro för sin verksamhet 
under 2019. 

 
 
Ärende nr 25 
Ålands fackliga semesterorganisation r.f. (Dnr ÅLR 2018/8590)  
 
Beviljat 2018 Ansökt 2019 Rådets förslag Beslut 
2.550 euro 40.625 euro 2.550 euro 2.550 euro 
   
Ålands fackliga semesterorganisation r.f. är en sammanslutning av 13 fackföreningar (2017) 
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 
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inkomster så att även familjer med små inkomster ska kunna hyra en semesterstuga till ett 
skäligt pris. Föreningen ansöker om verksamhetsstöd 8.000 euro, medel för anskaffningar 
2.625 euro och semesterbidrag 30.000 euro. 
 
Fördelningsrådets förslag: 
Fördelningsrådet föreslår att Ålands fackliga semesterorganisation r.f. beviljas 2.550 euro för 
att under 2019 stödja semestermöjligheter för familjer med små inkomster. Till den del 
ansökan gäller investering/grundrenovering avslås ansökan eftersom föreningen erhållit 
maximalt stöd om 25 % (2.037 euro) i samband med fördelningen år 2016.  
 
Landskapsregeringens beslut: 
Landskapsregeringen beviljar Ålands fackliga semesterorganisation r.f. 2.550 euro för att 
under 2019 stödja semestermöjligheter för familjer med små inkomster. Till den del ansökan 
gäller investering/grundrenovering avslås ansökan eftersom föreningen erhållit maximalt stöd 
om 25 % (2.037 euro) i samband med fördelningen år 2016.  

 
 
Ärende nr 26 
Ålands fountainhouse r.f. (Dnr ÅLR 2018/8164) 
  
Beviljat 2018                     Ansökt 2019                      Rådets förslag               Beslut 
155.000 euro 160.952 euro  155.000 euro  155.000 euro 
  
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. 
Medlemmarna är 120 st (2018). 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. 
  
Budgeten är totalt 260.000 euro varav PAF-medlen tidigare utgjorts av 155.000 euro, d.v.s. ca 
60 % har täcks av bidrag från penningautomatmedel. Finansieringsstöd från PAF går till 
löner, utbildning av medlemmar och anställda samt hyra. Graden av finansieringsstöd från 
kommunerna varierar och arbetet att förmå alla kommuner att bidra fortsätter. Målet har varit 
att alla kommuner ansluter sig till en enhetlig finansieringsmodell och att kommunerna 
finansierar 50 % av verksamheten vilket räknat på budgetförslaget för 2019 skulle utgöra en 
kommunal finansiering med 130.000 euro.  
                                                                   
Fördelningsrådets förslag: 
Fördelningsrådet föreslår att Ålands fountainhouse r.f. får 155.000 euro för sin fortsatta 
verksamhet under 2019. Det motiveras med att målet om en 50 %-ig finansiering inte uppnåtts 
ännu, men att alla kommuner måste vara med och ta ansvar för finansieringen av 
verksamheten. Föreningen uppmanas igen att ta kontakt med de berörda kommunerna och 
förmå kommunerna att delta i finansieringen. 
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Landskapsregeringens beslut: 
Landskapsregeringen beviljar Ålands fountainhouse r.f. 155.000 euro för sin fortsatta 
verksamhet under 2019. Det motiveras med att målet om en 50 %-ig finansiering inte uppnåtts 
ännu, men att alla kommuner måste vara med och ta ansvar för finansieringen av 
verksamheten. Föreningen uppmanas igen att ta kontakt med de berörda kommunerna och 
förmå kommunerna att delta i finansieringen. 

 
 
Ärende nr 27 
Ålands handikappförbund r.f. (Dnr ÅLR 2018/8314) 
  
Beviljat 2018                Ansökt 2019                     Rådets förslag                Beslut 
348.380 euro 413.822 euro  353.500 euro 353.500 euro 
                                                       samt specialändamål                          samt specialändamål                  samt specialändamål 
                                                        52.256 euro                       18.000 euro 18.000 euro 
                 
Ålands handikappförbund r.f. ansöker om 413.822 euro för verksamheten under 2019. I denna 
summa ingår medel för personal, för kanslikostnader, kostnader för information och löpande 
föreningsverksamhet. Föreningen ansöker om medel för ett projekt Rättighetsutbildare under 
år 2019 (FN konventionen). 
         
Fördelningsrådets förslag: 
Fördelningsrådet föreslår att Ålands handikappförbund r.f. beviljas 353.500 euro för sin 
ordinarie verksamhet 2019 inklusive juridiskt stöd 10.000 euro som möjliggör juridisk 
konsultation för dem i de fall som förbundet bedömer att medlem behöver det. Dessa särskilda 
medel redovisas senast 31.12.2019. Medel för projektanställning av rättighetsutbildare, FNs 
handikappkonventionen, på deltid beviljas 18.000 euro. 
 
Landskapsregeringens beslut: 
Ålands landskapsregering beviljar Ålands handikappförbund r.f. 353.500 euro för sin 
ordinarie verksamhet 2019, inklusive juridiskt stöd 10.000 euro som möjliggör juridisk 
konsultation för dem i de fall som förbundet bedömer att medlem behöver det. Dessa särskilda 
medel redovisas senast 31.12.2019. Medel för projektanställning av rättighetsutbildare, FNs 
handikappkonventionen, på deltid beviljas 18.000 euro. Totalt beviljas föreningen 371.500 
euro. 

 
 
Ärende nr 28 
Ålands handikappförbund r.f. – Fixtjänst (Dnr ÅLR 2018/8611) 

 
Beviljat 2018 Ansökt 2019  Rådets förslag Beslut 
264.998 euro 276.700 euro 266.000 euro 266.000 euro 
   
   
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 och två arbetsledare. 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. 
 



16 
 

Med utökade lokaler har följt något utökade driftskostnader men har gett verksamheten 
utrymme att ta emot fler arbetstagare/dag. 
 
Om en coach som arbetar 80 % permanent med handledning av arbetstagare som provar på ett 
arbete på öppna arbetsmarknaden anhålles. 
 
Fixtjänst vill utöka sin snickerihjälp från 50 % av heltid till 100% av heltid. Tilläggskostnaden 
skulle vara 12.000 euro (lön), men verksamheten skulle även inbringa en större inkomst än 
idag. En restriktiv linje tillämpas gällande anställningar inom PAF-understödd verksamhet. 
 
Fördelningsrådets förslag: 
Fördelningsrådet föreslår att Ålands handikappförbund r.f. – Fixtjänst får 266.000 euro för sin 
verksamhet under år 2019. Ansökan avslås till den del den avser utökad arbetstid. 
Snickerianställningen inbringar intäkter från försäljning som dock kan täcka de extra 
lönekostnaderna om föreningen vill utöka anställningen. 
 
Landskapsregeringens beslut: 
Landskapsregeringen beviljar Ålands handikappförbund r.f. – Fixtjänst 266.000 euro för sin 
verksamhet under år 2019. Ansökan avslås till den del den avser utökad arbetstid för 
anställning av snickare. 

 
 
Ärende nr 29 
Ålands hemgårdsförbund r.f. (Dnr ÅLR 2018/8551) 

 
Beviljat 2018 Ansökt 2019  Rådets förslag Beslut 
3.000 euro 4.000 euro  2.000 euro 2.000 euro 
 
Ålands hemgårdsförbund r.f. har tre medlemsföreningar, Brändö, Geta och Ålands Hemgård 
(Jomala, husvilla). De ansökta medlen går till de boendes trivsel vid de olika hemgårdarna, 
underhållning vid sociala samkväm samt annan social verksamhet för de äldre pensionärerna. 
 
Fördelningsrådets förslag: 
Ålands hemgårdsförbund r.f. föreslås få 2.000 euro för år 2019. 
 
Landskapsregeringens beslut: 
Landskapsregeringen beviljar Ålands hemgårdsförbund r.f. 2.000 euro för år 2019 enligt 
riktlinjerna i ansökan. 

 
 
Ärende nr 30 
Ålands hälso- och sjukvård – Tobakskampen fas 2 (Dnr ÅLR 2018/8554)  
 
Beviljat 2018 Ansökt 2019 Budget 2019 Beslut 
56.000 euro 124.500 euro (3 år) 41.500 euro 41.500 euro 
 
ÅHS anhåller medel för 3-årigt projekt totalt 124.500 euro för ”Tobakskampanjen fas 2 
(2019-2021)” som är ett rökavvänjnings-projekt inom ramen för ÅHS’s verksamhet. Fas 2 är 
en utåtriktad verksamhet som vänder sig till arbetsplatser med THL:s strategi ”En rökfri 
arbetsplats – en del av arbetshälsan” och skolor med sakkunnig inom projektet Tobaksfri Duo 
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(Folkhälsan) och stöd till skolornas ledning och lärarkår i arbetet med tobaksfrihet. Medel för 
1 tobaksavvänjare på 50 % och 1 på 25 % av heltid samt resekostnader, fortbildning samt 
informationsmaterial ansöks 41.500 euro per år i tre år. ÅHS står för kontorsutrymmen, 
telefoni, utskrifter och kopiering. 
      
Fördelningsrådets förslag: 
Fördelningsrådet föreslår att Ålands hälso- och sjukvård, Tobakskampen fas 2, får 41.500 
euro för år 2019 för fortsatt arbete med tobaksavvänjning enligt fas 2 (år ett av tre).  
 
Landskapsregeringens beslut: 
Landskapsregeringen beviljar Ålands hälso- och sjukvård, Tobakskampen fas 2, 41.500 euro 
för år 2019 för fortsatt arbete med tobaksavvänjning enligt fas 2 (år ett av tre).  

 
 
Ärende nr 31 
Ålands hälsoalternativ r.f. (Dnr ÅLR 2018/8640) 

 
Beviljat 2018 Ansökt 2019  Rådets förslag Beslut 
500 euro  6.200 euro  3.200 euro 3.200 euro 
   
Föreningen Ålands hälsoalternativ r.f. har 34 aktiva medlemmar, varav 28 är kvinnor och 6 är 
män och 2 understödande (1 kvinna och 1 man). Föreningens målsättning är att sprida 
kunskap om alternativa vårdformer och verka för en sund livsstil och i dialog med 
skolmedicinen. Föreningen har planer på att arrangera en öppen föreläsning under året. 
 
Fördelningsrådets förslag: 
Fördelningsrådet föreslår att föreningen tilldelas 3.200 euro, som får användas för föreningens 
verksamhet år 2019. Föreningen väljer föreläsare i dialog med skolmedicinens representanter.  
 
Landskapsregeringens beslut: 
Landskapsregeringen beviljar Ålands hälsoalternativ r.f. 3.200 euro, som får användas för 
föreningens verksamhet år 2019. Föreningen väljer föreläsare i dialog med skolmedicinens 
representanter.  

 
 
Ärende nr 32 
Ålands hörselförening r.f. (Dnr ÅLR 2018/8508) 

 
Beviljat 2018 Ansökt 2019  Rådets förslag Beslut 
38.000 euro  46.550 euro 38.000 euro 38.000 euro 
     
Ålands hörselförening r.f. har totalt 799 medlemmar varav 406 är kvinnor och 393 är män, 
inkluderar en flicka och två pojkar. 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.  
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Fördelningsrådets förslag: 
Fördelningsrådet föreslår att Ålands hörselförening r.f. beviljas totalt 38.000 euro för 
verksamheten 2019. 
 
Landskapsregeringens beslut: 
Landskapsregeringen beviljar Ålands hörselförening r.f. totalt 38.000 euro för verksamheten 
2019. 

 
 
Ärende nr 33 
Ålands intresseförening för psykisk hälsa - Reseda r.f. (Dnr ÅLR 2018/8585) 
 
Beviljat 2018 Ansökt 2019 Rådets förslag Beslut 
6.000 euro 12.175 euro 8.000 euro 8.000 euro 
  och specialändamål  och specialändamål och specialändamål 
  162.990 euro 0 euro 0 euro 
  samt specialändamål  samt specialändamål samt specialändamål 
  51.003 euro 0 euro 0 euro 
 
Ålands intresseförening för psykisk hälsa - Reseda r.f. ansöker om 12.175 euro för sin 
ordinarie verksamhet under 2019, samt för projekt Socialpsykiatrisk coachning på Åland 
162.990 euro och projekt Socialpsykiatrisk utvecklare 51.003 euro, totalt 226.168 euro (1/3). 
De avser bygga upp ett boendestöd med stöd i hemmet. 
 
Föreningen har 170 medlemmar varav 131 är kvinnor och 38 är män samt en sammanslutning. 
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.  
 
Fördelningsrådets förslag: 
Fördelningsrådet föreslår att föreningen får 8.000 euro för sin verksamhet år 2019, det 
utökade beloppet motiveras med erfarenhetsexperternas verksamhet med att stärka och 
informera om livet med psykisk ohälsa. Vad de två projektansökningarna ”Socialpsykiatrisk 
coaching” och ”Socialpsykiatrisk utvecklare” beträffar föreslås att man inväntar lagarna om 
KST (Kommunernas socialtjänst) och nya socialvårdslagen som avser träda i kraft år 2020 / år 
2021.  
 
Landskapsregeringens beslut: 
Landskapsregeringen beviljar Ålands intresseförening för psykisk hälsa – Reseda r.f. 8.000 
euro för sin verksamhet år 2019. Det utökade beloppet motiveras med erfarenhetsexperternas 
verksamhet med att stärka och informera om livet med psykisk ohälsa. Vad de två 
projektansökningarna ”Socialpsykiatrisk coaching” och ”Socialpsykiatrisk utvecklare” 
beträffar föreslås att man inväntar lagarna om KST (Kommunernas socialtjänst) och nya 
socialvårdslagen som avser träda i kraft år 2020 / år 2021.  
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Ärende nr 34 
Ålands landskapsregering, projekt Äldres psykiska ohälsa (Dnr ÅLR 2018/8645) 
 
Överföring 2018 Ansökt 2019 Rådets förslag Beslut 
25.712 euro  9.000 euro 9.000 euro 9.000 euro 
 
Socialvårdsbyrån avslutar projektet Äldres psykiska ohälsa den 30.4.2019 med slutrapport, 
handlingsplan samt slutseminarium 5.4.2019. Projektets kostnader för år 2019 beräknas uppgå 
till 34.712 euro. Ansökan gäller överförandet av överskott från 2018 till 2019 om 25.712 euro.  
 
Fördelningsrådets förslag:  
Fördelningsrådet föreslår att 9.000 euro beviljas för år 2019 (1.1-30.4.2019) Överskottet från 
2018 överförs till år 2019. Beloppet är 25.712 euro. 
 
Landskapsregeringens beslut:  
Landskapsregeringen beviljar projektet Äldres psykiska ohälsa 9.000 euro för år 2019 (1.1-
30.4.2019). Överskottet från 2018 överförs till år 2019. Beloppet är 25.712 euro. 

 
 
Ärende nr 35 
Ålands motorförares helnykterhetsförening r.f. (Dnr ÅLR 2018/8539) 
 
Beviljat 2018 Ansökt 2019 Rådets förslag Beslut 
800 euro 1.500 euro 800 euro 800 euro 
 
Ålands motorförares helnykterhetsförbund r.f. ansöker om 1.500 euro för den planerade 
verksamheten under 2019. Föreningen har 41 medlemmar varav 20 är kvinnor och 21 är män. 
Föreningen är en helnykter, frivillig, politiskt och religiöst neutral sammanslutning som vill 
verka för en alkoholfri trafikkultur. 
 
Fördelningsrådets förslag: 
Fördelningsrådet föreslår att föreningen ges 800 euro i understöd för verksamheten under 
2019. 
 
Landskapsregeringens beslut: 
Landskapsregeringen beviljar Ålands motorförares helnykterhetsförening r.f. 800 euro i 
understöd för verksamheten under 2019. 

 
 
Ärende nr 36 
Ålands neurologiska förening r.f. (Dnr ÅLR 2018/8641)  
 
Beviljat 2018 Ansökt 2019 Rådets förslag Beslut 
105.453 euro  47.300 euro 45.000 euro 45.000 euro 
Hundassistansprojekt 3 år  
ingår, 61.453 euro 
  
Föreningen Ålands neurologiska förening r.f. anhåller om medel för kommande 
verksamhetsår 2019, 47.300 euro. 
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Föreningen har 221 medlemmar varav 144 är kvinnor och 77 är män. 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 70 % av heltid.  
 
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 tilldelas totalt 45.000 euro för verksamheten under år 
2019 inklusive organisationssekreterarens lön (70 % av heltid enligt löneklass A19) 
 
Landskapsregeringens beslut: 
Landskapsregeringen beviljar Ålands neurologiska förening r.f. totalt 45.000 euro för 
verksamheten under år 2019, inklusive organisationssekreterarens lön (70 % av heltid enligt 
löneklass A19). 

 
 
Ärende nr 37 
Ålands reumaförening r.f. (Dnr ÅLR 2018/8536) 
 
Beviljat 2018 Ansökt 2019 Rådets förslag Beslut 
61.000 euro 65.000 euro 61.000 euro 61.000 euro  
  samt specialändamål                               samt specialändamål                    samt specialändamål 
  700 euro  0 euro   0 euro 

 
Ålands reumaförening r.f. ansöker om medel för fortsatt verksamhet under 2019, totalt 65.700 
euro. Föreningen har 555 medlemmar varav 502 är kvinnor, 48 är män, 2 pojkar och 3 flickor. 
Föreningen har ytterligare 20 understödande medlemmar, varav 17 kvinnor och 3 män. 
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.  
Föreningen har en heltidsanställd verksamhetsledare som är sjuksköterska till utbildningen. 
Föreningen redovisar ett underskott samt en rätt hög andel av likvida medel. Projektansökan 
700 euro är för paraffinbad främst vid artros 8 tillfällen per termin (kostnad 1.000 euro, 
intäkter 300 euro). 
 
Fördelningsrådets förslag: 
Fördelningsrådet föreslår att föreningen tilldelas 61.000 euro för verksamheten, inklusive 
paraffinbadprojekt under 2019.  
 
Landskapsregeringens beslut: 
Landskapsregeringen beviljar Ålands reumaförening r.f. 61.000 euro för verksamheten, 
inklusive paraffinbadprojekt under 2019.  
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Ärende nr 38 
Ålands synskadade r.f. (Dnr ÅLR 2018/8582) 
 
Beviljat 2018 Ansökt 2019 Rådets förslag Beslut 
40.000 euro 75.977 euro 60.000 euro 60.000 euro 
  samt specialändamål                               samt specialändamål                    samt specialändamål 
  2.000 euro 2.000 euro  2.000 euro 
 
Ålands synskadade r.f. anhåller om totalt 77.977 euro för verksamhet under 2019. Föreningen 
ansöker om en heltidstjänst för sin organisationssekreterare (idag 55,2 %) I detta ingår utöver 
ordinarie föreningsverksamhet taltidningen samt en organisationssekreterare på deltid (80 %) 
d.v.s. stödet utökas med 11.500 euro. Föreningen har 71 medlemmar varav 43 är kvinnor och 
28 är män. Understödande medlemmar 30 personer. Merparten av dessa är själva synskadade. 
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 2019 är inläsning av åländska 
ljudböcker, belopp 2.000 euro. Planer på att genomföra daganpassningsdagar med FSS 
(Förbundet Finlands Svenska Synskadade finns. Orsaken är att resorna till fastlandet är 
påfrestande för medlemmarna på Åland. Ingen kostnad angiven. Den redovisade 
räkenskapens resultat är positivt och föreningen har likvida medel. 
 
Fördelningsrådets förslag: 
Fördelningsrådet föreslår att föreningen får totalt 62.000 euro i understöd för den fortsatta 
verksamheten under 2019 inklusive en utökning av organisationssekreterarens arbetstid med 
ca 25 %. Föreningens specialändamål år 2019 är inläsning av åländska ljudböcker, beviljas ett 
belopp på 2.000 euro (i det totala beloppet) till det 1-åriga projektet.  Beträffande projektet 
med anpassningsdagar i samarbete med FSS hänvisas till 8 § i handikappservicelagen, 
tillämplig genom LL (2010:50) enligt vilken kommunen ska ge de handikappade 
rehabiliteringshandledning och anpassningsträning samt annan service som behövs för att 
syftet med denna lag skall nås. 
 
Landskapsregeringens beslut: 
Landskapsregeringen beviljar Ålands synskadade r.f. totalt 62.000 euro i understöd för den 
fortsatta verksamheten under 2019, inklusive en utökning av organisationssekreterarens 
arbetstid med ca 25 %. Föreningens specialändamål år 2019 är inläsning av åländska 
ljudböcker, beviljas ett belopp på 2.000 euro (i det totala beloppet) till det 1-åriga projektet.  
Beträffande projektet med anpassningsdagar i samarbete med FSS hänvisas till 8 § i 
handikappservicelagen, tillämplig genom LL (2010:50) enligt vilken kommunen ska ge de 
handikappade rehabiliteringshandledning och anpassningsträning samt annan service som 
behövs för att syftet med denna lag skall nås. 

 
 
Ärende nr 39 
Åländska HBT-föreningen Regnbågsfyren r.f. (Dnr ÅLR 2018/8548 och ÅLR 2018/9615) 
 
Beviljat 2018 Ansökt 2019 Rådets förslag Beslut 
58.000 euro 78.000 euro 68.000 euro 68.000 euro 
 
Föreningen Åländska HBT-föreningen Regnbågsfyren r.f. anhåller om 78.000 euro för sin 
verksamhet under 2019. Föreningen har totalt 77 medlemmar varav 38 är kvinnor, 28 är män, 
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samt elva unga medlemmar under 18 år. Föreningen konstaterar att föreningens 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. 
Föreningen vill utöka verksamhetsledarens arbetstid från 75 % till 100 % av heltid för att 
kunna arbeta med Ålands Pride som en integrerad del av verksamheten och genomföra en 
kvalitativ skolinformation. Föreningen redovisar en hög andel av likvida medel. 
    
Fördelningsrådets förslag: 
Fördelningsrådet föreslår att föreningen beviljas 68.000 euro för sin fortsatta verksamhet 
under år 2019. I summan beaktas ökade löneutgifter gällande informationsverksamhet och 
kunskapshöjning i skolan. 
  
Landskapsregeringens beslut: 
Landskapsregeringen beviljar Åländska HBT-föreningen Regnbågsfyren r.f. 68.000 euro för 
sin fortsatta verksamhet under år 2019. I summan beaktas ökade löneutgifter gällande 
informationsverksamhet och kunskapshöjning i skolan. 

 
 
Ärende nr 40 
Ålands landskapsregering, projekt bygg respekt, motarbeta sexuellt våld i ord och 
handling (enligt budget) 
 
Beviljat 2018 Budget 2019 Budget 2019 Beslut 
75.000 euro 75.000 euro 75.000 euro 75.000 euro 
 
Landskapsregeringens beslut: 
Landskapsregeringens 5-åriga projekt i grund- och gymnasieskolorna samt inom fritidssektorn 
för att fortsätta att bygga respekt och motarbeta sexuellt våld i ord och handling. 
Budgeterad summa för år 2 är 75.000 euro i budget för 2019. 15.000 euro reserveras för 
kunskapshöjning i det åländska samhället. 

 
 
Ärende nr 41 
Till landskapsregeringens disposition 
 
Fördelningsrådets förslag:  
Till landskapsregeringens disposition reserveras 205.535 euro. 
 
Landskapsregeringens beslut: 
Landskapsregeringen besluter att för landskapsregeringens disposition reservera 205.535 
euro. 
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	Landskapsregeringen beviljar Ålands autismspektrumförening r.f. 5.200 euro i understöd för sin planerade verksamhet under år 2019 enligt de riktlinjer som anges i ansökan. På grund av den restriktiva anställningspolitik som råder beträffande PAF-medel...
	Ålands cancerförening r.f. (Dnr ÅLR 2018/8484)
	Fördelningsrådets förslag:
	Landskapsregeringens beslut:
	Ålands fackliga semesterorganisation r.f. (Dnr ÅLR 2018/8590)
	Fördelningsrådets förslag:
	Landskapsregeringens beslut:
	Ärende nr 28
	Ålands handikappförbund r.f. – Fixtjänst (Dnr ÅLR 2018/8611)
	Om en coach som arbetar 80 % permanent med handledning av arbetstagare som provar på ett arbete på öppna arbetsmarknaden anhålles.
	Fixtjänst vill utöka sin snickerihjälp från 50 % av heltid till 100% av heltid. Tilläggskostnaden skulle vara 12.000 euro (lön), men verksamheten skulle även inbringa en större inkomst än idag. En restriktiv linje tillämpas gällande anställningar inom...
	Fördelningsrådets förslag:
	Fördelningsrådet föreslår att Ålands handikappförbund r.f. – Fixtjänst får 266.000 euro för sin verksamhet under år 2019. Ansökan avslås till den del den avser utökad arbetstid. Snickerianställningen inbringar intäkter från försäljning som dock kan tä...
	Landskapsregeringens beslut:
	Landskapsregeringen beviljar Ålands handikappförbund r.f. – Fixtjänst 266.000 euro för sin verksamhet under år 2019. Ansökan avslås till den del den avser utökad arbetstid för anställning av snickare.
	Ärende nr 29
	Ålands hemgårdsförbund r.f. (Dnr ÅLR 2018/8551)
	Fördelningsrådets förslag:
	Landskapsregeringens beslut:
	Ärende nr 30
	Ålands hälso- och sjukvård – Tobakskampen fas 2 (Dnr ÅLR 2018/8554)
	Fördelningsrådets förslag:
	Fördelningsrådet föreslår att Ålands hälso- och sjukvård, Tobakskampen fas 2, får 41.500 euro för år 2019 för fortsatt arbete med tobaksavvänjning enligt fas 2 (år ett av tre).
	Landskapsregeringens beslut:
	Landskapsregeringen beviljar Ålands hälso- och sjukvård, Tobakskampen fas 2, 41.500 euro för år 2019 för fortsatt arbete med tobaksavvänjning enligt fas 2 (år ett av tre).
	Ärende nr 31
	Ålands hälsoalternativ r.f. (Dnr ÅLR 2018/8640)
	Fördelningsrådets förslag:
	Landskapsregeringens beslut:
	Ärende nr 32
	Ålands hörselförening r.f. (Dnr ÅLR 2018/8508)
	Fördelningsrådets förslag:
	Landskapsregeringens beslut:
	Ärende nr 33
	Ålands intresseförening för psykisk hälsa - Reseda r.f. (Dnr ÅLR 2018/8585)
	Fördelningsrådets förslag:
	Landskapsregeringens beslut:
	Ärende nr 34
	Ålands landskapsregering, projekt Äldres psykiska ohälsa (Dnr ÅLR 2018/8645)
	Överföring 2018 Ansökt 2019 Rådets förslag Beslut
	25.712 euro  9.000 euro 9.000 euro 9.000 euro
	Socialvårdsbyrån avslutar projektet Äldres psykiska ohälsa den 30.4.2019 med slutrapport, handlingsplan samt slutseminarium 5.4.2019. Projektets kostnader för år 2019 beräknas uppgå till 34.712 euro. Ansökan gäller överförandet av överskott från 2018 ...
	Fördelningsrådets förslag:  Fördelningsrådet föreslår att 9.000 euro beviljas för år 2019 (1.1-30.4.2019) Överskottet från 2018 överförs till år 2019. Beloppet är 25.712 euro.
	Landskapsregeringens beslut:  Landskapsregeringen beviljar projektet Äldres psykiska ohälsa 9.000 euro för år 2019 (1.1-30.4.2019). Överskottet från 2018 överförs till år 2019. Beloppet är 25.712 euro.
	Ärende nr 35
	Ålands motorförares helnykterhetsförening r.f. (Dnr ÅLR 2018/8539)
	Fördelningsrådets förslag:
	Landskapsregeringens beslut:
	Ärende nr 36
	Ålands neurologiska förening r.f. (Dnr ÅLR 2018/8641)
	Fördelningsrådets förslag:
	Fördelningsrådet föreslår att föreningen tilldelas totalt 45.000 euro för verksamheten under år 2019 inklusive organisationssekreterarens lön (70 % av heltid enligt löneklass A19)
	Landskapsregeringens beslut:
	Landskapsregeringen beviljar Ålands neurologiska förening r.f. totalt 45.000 euro för verksamheten under år 2019, inklusive organisationssekreterarens lön (70 % av heltid enligt löneklass A19).
	Ärende nr 37
	Ålands reumaförening r.f. (Dnr ÅLR 2018/8536)
	Fördelningsrådets förslag:
	Landskapsregeringens beslut:
	Ärende nr 38
	Ålands synskadade r.f. (Dnr ÅLR 2018/8582)
	Fördelningsrådets förslag:
	Fördelningsrådet föreslår att föreningen får totalt 62.000 euro i understöd för den fortsatta verksamheten under 2019 inklusive en utökning av organisationssekreterarens arbetstid med ca 25 %. Föreningens specialändamål år 2019 är inläsning av åländsk...
	Landskapsregeringens beslut:
	Landskapsregeringen beviljar Ålands synskadade r.f. totalt 62.000 euro i understöd för den fortsatta verksamheten under 2019, inklusive en utökning av organisationssekreterarens arbetstid med ca 25 %. Föreningens specialändamål år 2019 är inläsning av...
	Åländska HBT-föreningen Regnbågsfyren r.f. (Dnr ÅLR 2018/8548 och ÅLR 2018/9615)
	Fördelningsrådets förslag:
	Fördelningsrådet föreslår att föreningen beviljas 68.000 euro för sin fortsatta verksamhet under år 2019. I summan beaktas ökade löneutgifter gällande informationsverksamhet och kunskapshöjning i skolan.
	Landskapsregeringens beslut:
	Landskapsregeringen beviljar Åländska HBT-föreningen Regnbågsfyren r.f. 68.000 euro för sin fortsatta verksamhet under år 2019. I summan beaktas ökade löneutgifter gällande informationsverksamhet och kunskapshöjning i skolan.
	Ärende nr 40
	Ålands landskapsregering, projekt bygg respekt, motarbeta sexuellt våld i ord och handling (enligt budget)
	Beviljat 2018 Budget 2019 Budget 2019 Beslut
	75.000 euro 75.000 euro 75.000 euro 75.000 euro
	Landskapsregeringens beslut:
	Landskapsregeringens 5-åriga projekt i grund- och gymnasieskolorna samt inom fritidssektorn för att fortsätta att bygga respekt och motarbeta sexuellt våld i ord och handling.
	Budgeterad summa för år 2 är 75.000 euro i budget för 2019. 15.000 euro reserveras för kunskapshöjning i det åländska samhället.
	Ärende nr 41
	Till landskapsregeringens disposition
	Fördelningsrådets förslag:
	Till landskapsregeringens disposition reserveras 205.535 euro.
	Landskapsregeringens beslut:
	Landskapsregeringen besluter att för landskapsregeringens disposition reservera 205.535 euro.


