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Nr 4 
Förslag till fördelning av 2020 års beräknade avkastning 
av penningautomatmedel 
Dnr enligt bilaga 
12 F1 – 37 F1 

Beslut 
Beslöts enligt bilaga 1, "PAF-medel för år 2021". 
 
Besvärsanvisning bifogas respektive beslut. 
 

Nr 5 
Skärgårdsmacken/Västervik enskild firmas ansökan om 
investeringsstöd ur penningautomatmedel 
ÅLR 2021/27 
42 F1 

Beslut 
Landskapsregeringen beslutade att avslå Skärgårdsmacken/Västervik enskild firmas 
ansökan om stöd för byggnation. 
 
Besvärsanvisning bifogas beslutet. 
 

Nr 6 
Germundö alpin r.f:s ansökan om förlängning av 
redovisningstid för investeringsstöd ur 
penningautomatmedel 
ÅLR 2018/7983 
44 F1 

Beslut 
Landskapsregeringen beslutade att förlänga redovisningstiden till 31.12.2021. 
 
Besvärsanvisning bifogas beslutet. 

 



       
 
 
 
BILAGA 1 – PAF-MEDEL FÖR ÅR 2021 

 
BESLUT OM FÖRDELNING AV 2020 ÅRS AVKASTNING 

AV PENNINGAUTOMATMEDEL 
 
 

Budgetmoment 35000  
 
Verksamhetsstöd ur penningautomatmedel 

 
 

3.000.000 
 

RÄDDANDE AV MÄNNISKOLIV 
 
1. Ålands Brand- och Räddningsförbund r.f. 
Dnr ÅLR 2020/8076 
 

Beviljat 2019 Beviljat 2020 Ansökt 2021 PAF:s förslag 
30.000 35.000 42.000 35.000 

    
Medlemmar 

40 föreningar 
 

40 föreningar     
 

40 föreningar 
 

 
Förbundet har en viktig roll i det totala brand- och räddningsväsendet i landskapet. Då förbundet 
fungerar som takorganisation för avtalsbrandkårerna behöver verksamheten hela tiden 
utvecklas. Verksamheten är inriktad på utbildning av brandkårister, samordning, 
informationsspridning och nyrekrytering till brandkårerna. Ålands landskapsregering har ett 
avtal med förbundet gällande utbildning och upplysning till brand- och räddningsväsendet. 
Projektet ”En brandkår för alla” fortsätter till 2025 
Idag är avtalsbrandkårerna första räddningsenhet på plats i mer än 50 % av alla brand- och 
räddningsuppdrag. De flesta kårer är aktiva inom första insats.  
Medlemsavgiften är 40 euro och 0,03 euro/invånare för kommuner. 
Personalen består av en verksamhetsledare, en utbildningsansvarig samt en ungdomsledare på 
vardera 20%.  
 
PAF:s förslag: 
Förbundet beviljas ett stöd om 35.000 euro för sin verksamhet under år 2021.  
 
Landskapsregeringens beslut: 
Förbundet beviljas ett stöd om 35.000 euro för sin verksamhet under år 2021.  
 
2. Ålands Sjöräddningssällskap r.f. 
Dnr ÅLR 2020/7881  
 
Beviljat 2019 Beviljat 2020 Ansökt 2021 PAF:s förslag 

415.000 430.000 430.000 400.000 
 
 

Specialprojekt 
4.900 

Specialprojekt 
4.900 

 
4.900 

Medlemmar 
1803 

 
1810 

 
1.843 
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Ålands Sjöräddningssällskap r.f. är en ideell förening som har som huvuduppgift att bedriva 
frivillig sjöräddningsverksamhet inom landskapet Åland. Sällskapet är även en aktör i landskapets 
miljöskydd samt stöder brandkårerna med transport till svåråtkomliga holmar. Ändamålet med 
verksamheten är att rädda människoliv till sjöss, sjöräddning samt räddande av egendom till 
sjöss Deras verksamhet sammanfaller till stora delar med sjöbevakningens verksamhet. 
Sjöbevakningen är en myndighet med en lagbunden verksamhet och ett samhällsuppdrag 
medan sjöräddningssällskapets uppgift är att bistå och samarbeta med myndigheterna, bedriva 
utbildning och upplysning av sjösäkerhet och handha oljeskyddsuppgifter enligt avtal med 
Ålands landskapsregering om bemanning av oljeskyddsfartyg. 
 
Mariehamn är den största stationen där det även finns en ordinarie anställd personalstyrka på 5 
personer. Den ordinarie anställda personalen utgör en grundstyrka som kompletteras med ett 
trettiotal frivilliga sjöräddare bosatta i Mariehamn. 
 
De övriga stationerna Vårdö, Saltvik, Lumparland, Brändö och Eckerö bedrivs helt på frivillig bas 
i ett nära samarbete med de lokala frivilliga brandkårerna. Detta samarbete utgör grunden till 
att sällskapet idag är en mycket effektiv sjöräddningsresurs inom landskapet. Det finns totalt ett 
140-tal aktiva frivilliga sjöräddare inom Ålands Sjöräddningssällskap. 
 
Under året planeras tredje och sista året på utbildning i höghastighetsnavigering. 
 
PAF:s förslag: 
Sällskapet beviljas ett stöd om 400.000 euro för sin verksamhet under år 2021, minskningen 
beror på att Ulabrand har sålts. För projektet sjösäkerhetsutbildning beviljas 4.900 euro för år tre 
av tre. 
 
Under året initieras en uppdatering av den befintliga överenskommelsen från 1995 gällande 
Sjöräddningssällskapets verksamhet.  
 
Landskapsregeringens beslut: 
Sällskapet beviljas ett stöd om 400.000 euro för sin verksamhet under år 2021, minskningen 
beror på att Ulabrand har sålts. För projektet sjösäkerhetsutbildning beviljas 4.900 euro för år tre 
av tre. 
 
Under året initieras en uppdatering av den befintliga överenskommelsen från 1995 gällande 
Sjöräddningssällskapets verksamhet.  
 
3. Finlands Röda Kors, Ålands distrikt, frivilliga räddningstjänsten 
Dnr ÅLR 2020/7902 
  

Beviljat 2019 Beviljat 2020 Ansökt 2021 PAF:s förslag 
21.000 21.000 21.000 21.000 

    
Medlemmar     7 
org+200 aktiva   
 

  
7 org+200 aktiva 

 
8 org+200 aktiva 

 
 
 

Frivilliga räddningstjänstens verksamhet på Åland koordineras av Röda korset. Frivilliga 
räddningstjänsten är en viktig samarbetspartner för bland annat polisen och sjöbevakningen. 
Frivilliga räddningstjänsten bistår myndigheterna vid efterspaningar och gör 
handräckningsuppgifter till myndigheter. Man erbjuder även psykologiskt stöd i olika 
krissituationer. Räddningstjänsten bygger på ett samarbete mellan myndigheter, institutioner, 
organisationer och befolkningen. Via sina medlemsorganisationer kompletterar frivilliga 
räddningstjänsten det offentliga räddningsväsendet. Under året planeras gemensamma 
övningar och deltagande i nationella utbildningar. Föreningen har aktivt deltagit i arbetet med 
att ta emot flyktingarna som anlänt till Åland. 
 
Räddningsverksamheten är en del av Röda Korsets verksamhet och merparten av stödet 
kommer från sociala sektorn. Personalen består av en beredskapschef 100 %. 
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I ansökan igår inköp av ny kommunikationsutrustning för att säkerställa kommunikationen i 
utsatta lägen, till en summa om 3.000 euro. 
 
PAF:s förslag: 
Distriktet beviljas ett stöd om 21.000 euro för frivilliga räddningstjänstens verksamhet under år 
2021 samt inköp av kommunikationsutrustning. 
 
Landskapsregeringens beslut: 
Distriktet beviljas ett stöd om 21.000 euro för frivilliga räddningstjänstens verksamhet under år 
2021 samt inköp av kommunikationsutrustning. 
 
4. Ålands Bruks- och Sällskapshundklubb r.f., räddningssektorn 
Dnr ÅLR 2020/7827 
 

Beviljat 2019 Beviljat 2020 Ansökt 2021 PAF:s förslag 
6.500 7.000 5.401 5.000 

    
Medlemmar 

237     
  

230 
 

204 
 
 
 

Ålands Bruks- och sällskapshundklubb hjälper som frivillig förening till med att rekrytera och 
utbilda räddningshunds ekipage på Åland. Föreningen har avtal med frivilliga räddningstjänsten 
och Ålands Polismyndighet och utgör en egen larmgrupp. Ålands bruks- och 
sällskapshundsklubb har två godkända ekipage, en utveckling av antalet är önskvärt. 
Under året planeras regelbundna övningar, kurser och prov med fokus på att få nya ekipage. 
Föreningen har ingen anställd. Föreningen har ca 2.500 euro i överskott från tidigare år. 
 
PAF:s förslag: 
Föreningen beviljas ett stöd om 5.000 euro för verksamhet under år 2021. 
 
Landskapsregeringens beslut: 
Föreningen beviljas ett stöd om 5.000 euro för verksamhet under år 2021. 
 
5. Ålands Räddningshundklubb r.f. 
Dnr ÅLR 2020/8098 
 

Beviljat 2019 Beviljat 2020 Ansökt 2021 PAF:s förslag 
2.500 3.000 4.000 2.500 

    
Medlemmar 

25 
 

22 
 

22 
 

 
Föreningens målsättning är att utveckla intresset för hundar och dess förare för räddnings- och 
tävlingsverksamhet. Föreningen samarbetar med Röda Korset, Ålands polismyndighet och ingår 
i frivilliga räddningstjänsten. Under året planeras regelbundna övningar, kurser och prov med 
fokus på att få nya ekipage. Föreningen har ett godkänt ekipage. 
I ansökan ingår anskaffning av larmutrustning.  
Föreningen har ingen anställd. 
 
PAF:s förslag: 
Föreningen beviljas ett stöd om 2.500 euro för år 2021 för utbildning samt larmutrustning.  
 
Landskapsregeringens beslut: 
Föreningen beviljas ett stöd om 2.500 euro för år 2021 för utbildning samt larmutrustning. 
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6. Ålands Flygklubb r.f. 
Dnr ÅLR 2020/8063 
 

Beviljat 2019 Beviljat 2020 Ansökt 2021 PAF:s förslag 
7.000 3.000 10.000 2.500 

    
    

Medlemmar  
22 

 
22 

 
24 

 

 
Föreningens övergripande målsättning är att stödja och utveckla flygintresset. Föreningen 
samarbetar med Röda Korset, Ålands polismyndighet och ingår i frivilliga räddningstjänsten. 
Föreningen har anskaffat ett plan under år 2020 och flygspaning har också kunnat utföras av 
plan ägda av föreningens medlemmar.  
Föreningen har ingen anställd 
  
PAF:s förslag: 
Föreningen beviljas ett stöd om 2.500 euro för år 2021 för räddningsverksamhet.  
 
Landskapsregeringens beslut: 
Föreningen beviljas ett stöd om 2.500 euro för år 2021 för räddningsverksamhet 
 
ÖVRIGA OCH TILL LANDSKAPSREGERINGENS DISPOSITION 
 
7. Ålands Hästsportförening r.f. 
Dnr ÅLR 2020/8090 
 

Beviljat 2019 Beviljat 2020 Ansökt 2021 PAF:s förslag 
180.000 180.000 300.000 180.000 

    
Medlemmar 

167 
 

168 
 

144 
 

 
Föreningen fungerar som en takorganisation för olika verksamheter som bedrivs i anläggningen 
i Norrböle, Mariehamn. Verksamhet omfattar trav, hoppning, dressyr och islandshästsport. 
Föreningen har en ridsportsektion, travsportsektion samt barn- och ungdomsverksamhet.  
 
Under år 2021 planerar föreningen att arrangera minst fyra travdagar, ca 4-6 ridsporttävlingar 
och verksamhet med ponnytrav. Travskolan som påbörjades år 2020 utvecklas vidare. En regional 
hopptävling, Rosa/blå bandet hoppningen, samt islandshästtävlingar anordnas. Olika 
utbildningar anordnas. Föreningen ser också på möjligheterna att ordna andra evenemang på 
anläggningen. 
Personalen består av en verksamhetsledare på heltid samt en anläggningsansvarig på deltid. För 
den nystartade travskolan ser man ett behov av en person på halvtid. Under säsongen finns även 
timanställda för barn- och ungdomsverksamheten.  
 
PAF:s förslag: 
Föreningen beviljas ett stöd om 180.000 euro för sin ordinarie verksamhet under år 2021. Någon 
utökning av personalen förordas inte på grund av det ekonomiska läget. 
 
Landskapsregeringens beslut: 
Föreningen beviljas ett stöd om 180.000 euro för sin ordinarie verksamhet under år 2021. Någon 
utökning av personalen förordas inte på grund av det ekonomiska läget. 
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8. Ålands Marthadistrikt r.f. 
Dnr ÅLR 2020/8094 
 
Beviljat 2019 Beviljat 2020 Ansökt 2021 PAF:s förslag 

42.000 47.000 61.100 47.000 
 

spec.projekt 
 

spec.projekt 
 

spec.projekt 
 

spec.projekt 
6.000 - 8.855 1.900 

 
Medlemmar  

401 

 
 

425 

 
 

429 

 
 

 
Ålands Marthadistrikts vision är att förmedla kunskap och inspiration för en hållbar vardag. Alla 
hem och familjer ska ha kunskap och övriga resurser att främja balans i vardagen och en hållbar 
utveckling såväl ekonomisk, ekologisk som social.  
Under året planeras 5 föreläsningar, klädbytardag, deltagande i Åland 100, årets Hållbara kock 
inom kommunalverksamhet samt skollovsläger inom UngMartha. Därtill planeras tre 
specialprojekt. Folkdräktsammanställning, Åland 100 – t-shirts samt föreläsningar om den viktiga 
kosten för att undvika hjärt- och kärlsjukdomar. 
Distriktet består av 12 självständiga underorganisationer samt underorganisationen Ungmartha 
som arbetar med barn upp till 18 år.  
Personalen består av en projektkoordinator på deltid, 65%.  
 
PAF:s förslag: 
Distriktet beviljas ett stöd om 47.000 euro för sin ordinarie verksamhet under år 2021 samt 1.900 
euro för avslutande av projektet Folkdräktsammanställning. De två övriga specialprojekten 
förordas inte. Åland 100 t-shirts borde finansieras genom intäkter och föreläsningarna om den 
viktiga kosten förordas inte på grund av det ekonomiska läget samt att det ingår i Vårt hjärtas 
ordinarie verksamhet. 
 
Landskapsregeringens beslut: 
Distriktet beviljas ett stöd om 47.000 euro för sin ordinarie verksamhet under år 2021 samt 1.900 
euro för avslutande av projektet Folkdräktsammanställning. De två övriga specialprojekten 
förordas inte. Åland 100 t-shirts borde finansieras genom intäkter och föreläsningarna om den 
viktiga kosten förordas inte på grund av det ekonomiska läget samt att det ingår i Vårt hjärtas 
ordinarie verksamhet. 
 
9. Ålands 4H-distrikt r.f. 
Dnr ÅLR 2020/8032 
 

Beviljat 2019 Beviljat 2020 Ansökt 2021 PAF:s förslag 
162.000 165.000 175.000 165.000 

 
spec.projekt 

 
spec.projekt 

 
spec.projekt 

 
spec.projekt 

25.000 30.000 34.200 30.000 
Medlemmar 

433 
 

422 
 

358 
 

 
4H är en barn- och ungdomsorganisation. De fyra H:na står för huvud (kunskap), hjärta 
(medkänsla), hand (färdighet) och hälsa (ett sunt levnadssätt). Föreningens syfte är att väcka 
intresse och engagemang för landsbygden och lokalsamhället, skapa en positiv attityd till arbete 
och företagsamhet, öka ungdomars sociala kontakter och verka för en hållbar utveckling. 
Föreningen erbjuder fritidsaktiviteter för medlemmarna i alla kommuner på Åland. 
Verksamheten sker till stor del ute i kommunerna, men förutsätter stöd från respektive kommun. 
4H ger ungdomar möjlighet till företagsamhet och aktiviteter inom branscherna jord- och 
skogsbruk, trädgård, hem och hushåll samt inom miljö och naturskydd. Inom 4H-gården bedrivs 
en djurgård, trädgård och snickeri. Gården är öppen för allmänheten på lördag. Medlemsavgift 
20€ per person eller 30€ per familj 
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Föreningen samarbetar med Finlandssvenska 4H.  
Föreningen ansöker om medel för år tre av tre för projektet Företagsamma fyrklövern, med syfte 
att lyfta fram företagande bland ungdomar, i form av företagsfostran genom kurser och stöd till 
eget företagande, med särskilt fokus på landsbygd. Kostnaderna för år tre beräknas till 34.200 
euro. 
 
Personalen består av en verksamhetsledare på heltid och tre instruktörer på heltid samt en 
projektledare för Företagsamma fyrklövern på 60%.  
 
PAF:s förslag: 
Föreningen beviljas ett stöd om 165.000 euro för sin ordinarie verksamhet under år 2021, samt 
30.000 euro för år tre av tre för projektet Företagsamma fyrklövern.  
 
Landskapsregeringens beslut: 
Föreningen beviljas ett stöd om 165.000 euro för sin ordinarie verksamhet under år 2021, samt 
30.000 euro för år tre av tre för projektet Företagsamma fyrklövern.  
 
10. Stiftelsen Ålands Fredsinstitut r.s.  
Dnr ÅLR 2020/7943 
 

Beviljat 2019 Beviljat 2020 Ansökt 2021 PAF´s förslag 
180.000 185.000 205.000 195.000 

 
spec.projekt 

 
spec.projekt 

 
spec.projekt 

 
spec.projekt 

-  10.000 - - 
 
Ålands Fredsinstitut är en partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse med syfte att främja och 
stödja forskning gällande freds- och konfliktfrågor i vid bemärkelse liksom arbete med 
fredsfrågor lokalt och internationellt med utgångspunkt från Åland och dess särställning. Ålands 
fredsinstitut ska 
- vara en bas för kunskap om Ålandsexemplet och frågor om säkerhet, minoriteter och 
självstyrelsearrangemang 
- påverka samhällsutvecklingen genom spridning av nämnda kunskap genom bl.a. publikationer, 
rapporter, seminarier och föreläsningar samt 
- vara en såväl lokal som internationell mötesplats för utbyte av erfarenheter och kunskap. 
Under året fortsätter arbetet med att sprida redan uppnådda kunskaper, förbättra informationen 
och nya forskningsprojekt utvecklas. Inför Ålands 100 årsfirande kommer föreningen ta fram mer 
material och forskning.  
Ålands fredsinstitut håller för fjärde året en engelskspråkig e-kurs om territoriella autonomier 
med Ålandsexemplet som utgångspunkt och kursen ges i samarbete med Högskolan på Åland., 
varför den kan anses ingå i den ordinarie verksamheten. 
Ett fyrårigt avtal tecknades med Fredsinstitutet år 2018. Under år 2021 tas ett nytt avtal fram. 
Personalen består av ca 9 personer, varav några på deltid (ca 5 årsverken).  
 
PAF:s förslag: 
Stiftelsen beviljas ett stöd om 185.000 euro för sin ordinarie verksamhet under år 2021 samt 
10.000 euro för Åland 100 år.  
 
Landskapsregeringens beslut: 
Stiftelsen beviljas ett stöd om 185.000 euro för sin ordinarie verksamhet under år 2021 samt 
10.000 euro för Åland 100 år.  
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11. Ålands guider r.f. 
Dnr ÅLR 2020/8047 
 
Beviljat 2019 Beviljat 2020 Ansökt 2021 PAF:s förslag 

3.700   5.000 5.000 4.000 
    

Medlemmar  
53 

 
64 

 
50 

 

 
Föreningen bedriver verksamhet för att förbättra turismen på Åland och göra Åland till en plats 
som man vill besöka varje år. För det arrangerar Ålands guider utbildningar och föreläsningar för 
sina medlemmar. Dessutom arrangerar man årligen studiebesök till företag och platser på Åland. 
Man deltar också aktivt i kongresser som arrangeras i Norden för att utbyta kunskaper och idéer 
med guidekollegor. Under år 2021 satsas extra på utbildning i självstyrelsefrågor inför Åland 100.  
Föreningen har ingen anställd personal. 
 
PAF:s förslag: 
Föreningen beviljas ett stöd om 4.000 euro för sin verksamhet under år 2021. 
 
Landskapsregeringens beslut: 
Föreningen beviljas ett stöd om 4.000 euro för sin verksamhet under år 2021. 
 
12. Föreningen Norden på Åland r.f. 
Dnr ÅLR 2020/7991 
 

Beviljat 2019 Beviljat 2020 Ansökt 2021 PAF:s förslag 
50.000 57.000 62.000 57.000 

 
spec.projekt 

 
spec.projekt 

 
spec.projekt 

 
spec.projekt 

-  - - - 
Medlemmar  

315 
 

280 
 

250 
 

 
Föreningens mål är att aktivera och engagera ålänningarna i det nordiska samarbetet genom 
löpande eller tillfälliga projekt som riktar sig till olika målgrupper. Föreningen ingår i 
föreningarna Nordens förbund. 
Nordjobb är utbytesprogrammet som i Föreningen Nordens regi har förmedlat sommarjobb till 
ungdomar mellan 18-30 år i de nordiska länderna sedan år 1985, för vilket föreningen får 
delfinansiering av Nordiska ministerrådet. Under år 2020 var 35 personer nordjobbare på Åland 
och 2 åländska ungdomar for bort. Nordjobb arrangerar kultur- och fritidsaktiviteter för 
nordjobbarna som sommarjobbar på Åland.  
 
Även år 2021 kommer Föreningen Norden att fortsätta driva projektet Info/Hallå Norden som 
startade år 2011. Hallå Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst.  Syftet är att 
underlätta privatpersoners rörlighet i Norden och för att underlätta privatpersoners beslut om 
flytt, arbete och studier inom Norden.  
 
Föreningen Norden på Åland har en verksamhetsledare på deltid och en projektledare för 
verksamheten med Nordjobb på deltid, 75%. Projektet Hallå Norden har också en projektledare 
på deltid, 50%. Ur penningautomatmedel finansieras enligt beslut från 2013 endast 100+50% 
tjänst. 
 
PAF:s förslag: 
Föreningen beviljas ett stöd om 57.000 euro för sin ordinarie verksamhet inklusive 
Nordjobbverksamheten under år 2021.  
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Landskapsregeringens beslut: 
Föreningen beviljas ett stöd om 57.000 euro för sin ordinarie verksamhet inklusive 
Nordjobbverksamheten under år 2021.   
 
13. Visit Åland r.f. 
Dnr ÅLR 2020/7688 
 

Beviljat 2019 Beviljat 2020 Ansökt 2021 PAF:s förslag 
1.000.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 

 
Spec.proj.  

340.000 

 
Spec. projekt 

355.000 

 
Spec.projekt 

590.000 

 
Spec.projekt 

590.000 
 

Medlemmar  
262 

 
 

259 

 
 

243 

 

 
Visit Ålands uppgift är att främja turismen på Åland genom att marknadsföra och profilera 
destinationen Åland, upprätthålla turisminformation, stimulera till produktutveckling, höja 
kvaliteten på nya projekt inom branschen. Föreningens verksamhet ger understöd till hela det 
åländska samhället genom att marknadsföra Åland som besöksort.  
Under år 2021 kommer följande specialprojekt att genomföras; MatÅland 2022, Green Key, Blue 
Flag samt Åland Event bureau (år två av tre). 
Föreningen har 10 heltidstjänster samt 3 på deltid 70-80% samt säsongspersonal  
 
PAF:s förslag: 
Föreningen beviljas ett stöd om 1.100.000 euro för sin ordinarie verksamhet år 2021 inklusive 
konferensmarknadsföring samt 590.000 euro för specialprojekten.  
Det är tredje året som Visit Åland r,f. är huvudman för Green Key och Blue Flag och om dessa 
specialprojekt ska fortsätta ska de från år 2022 ingå i ordinarie verksamhet. 
Åland Event Bureau utvärderas efter tre år. Stödet utbetalas i enlighet med ingånget avtal med 
näringsavdelningen.  
 
Landskapsregeringens beslut: 
Föreningen beviljas ett stöd om 1.100.000 euro för sin ordinarie verksamhet år 2021 inklusive 
konferensmarknadsföring samt 590.000 euro för specialprojekten.  
Det är tredje året som Visit Åland r,f. är huvudman för Green Key och Blue Flag och om dessa 
specialprojekt ska fortsätta ska de från år 2022 ingå i ordinarie verksamhet. 
Åland Event Bureau utvärderas efter tre år. Stödet utbetalas i enlighet med ingånget avtal med 
näringsavdelningen.  
 
14. Skördefestens vänner r.f. 
Dnr ÅLR 2020/8082, 8084 
 

Beviljat 2019 Beviljat 2020 Ansökt 2021 PAF:s förslag 
75.000 90.000 115.000 90.000 

 
spec.projekt 

 
spec.projekt 

 
spec.projekt 

 
spec.projekt 

- 10.000 30.000 - 
Medlemmar  

572 
 

590 
 

336 
 

 
Skördefestens föreningens syfte är att främja produktionen av och stärka förtroendet för 
åländska produkter samt stödja utvecklingen av landsbygden. Skördefesten ska inspirera 
deltagarna och göra så att konsumenterna efterfrågar lokala produkter året runt.  
Föreningen arrangerar Skördefesten i september och Åland grönskar i maj. Man stimulerar 
landsbygdsföretagare till produktutveckling, kvalitetshöjning och framtagning av nya produkter. 
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Föreningen söker om 30.000 euro för ett specialprojekt ”Åland glimrar”, julmarknad i slutet av 
november, början av december.  
 
Föreningen har en verksamhetsledare på 80% och en projektkoordinator på 80%.  
 
PAF:s förslag: 
Föreningen beviljas ett stöd om 90.000 euro för verksamheten år 2021 medan ansökan om stöd 
för specialprojektet avslås på grund av att det ekonomiska läget gör att nya permanenta 
kostnader inte är möjliga att stöda. 
 
Landskapsregeringens beslut: 
Föreningen beviljas ett stöd om 90.000 euro för verksamheten år 2021 medan ansökan om stöd 
för specialprojektet avslås på grund av att det ekonomiska läget gör att nya permanenta 
kostnader inte är möjliga att stöda. 
 
15. Ålands feministparaply 
Dnr ÅLR 2020/8003 
 

Beviljat 2019 Beviljat 2020 Ansökt 2021 PAF:s förslag 
6.000 6.000 56.000 6.000 

    
spec.projekt  

spec.projekt 
 

spec.projekt 
 

spec.projekt 
- - 10.000 - 

Medlemmar  
67 

 
                                      56 

 
70 

 

 
Ålands feministparaply är ett nätverk för jämställdhet och vilar på feministisk grund. 
Organisationen verkar för jämställdhet och allas fulla mänskliga rättigheter i ett jämställt 
samhälle. Föreningen arbetar för integration av ett genusperspektiv i politiska och sociala 
sammanhang. Föreningens syfte är att öka kunskap om genus och jämställdhet. Föreningen ska 
skapa tillfällen för att inspirera till samtal om genus och jämställdhet. 
Föreningen har ingen anställd, men skulle vilja anställa en verksamhetsledare på 50%. 
Föreningen ansöker om 10.000 euro för specialprojektet att arrangerade av en Feministbaccanal 
den 12.6.2021 
 
PAF:s förslag: 
Föreningen beviljas ett verksamhetsstöd om 6.000 euro för år 2021. Anhållan om stöd för att 
anställa en verksamhetsledare omfattas inte då det ekonomiska läget gör att nya permanenta 
kostnader inte är möjliga att stöda. 
Ansökan om stöd för specialprojektet avslås på grund av det ekonomiska läget. 
 
Landskapsregeringens beslut: 
Föreningen beviljas ett verksamhetsstöd om 6.000 euro för år 2021. Anhållan om stöd för att 
anställa en verksamhetsledare omfattas inte då det ekonomiska läget gör att nya permanenta 
kostnader inte är möjliga att stöda. 
Ansökan om stöd för specialprojektet avslås på grund av det ekonomiska läget. 
 
16. Mathantverkare på Åland r.f. 
Dnr ÅLR 2020/7929 
 
Beviljat 2019 Beviljat 2020 Ansökt 2021 PAF:s förslag 

20.000 40.000 66.205 40.000 
 

Spec.proj.  
 

 
Spec. projekt 

20.000 

 
Spec.projekt 

8.100 

 
Spec.projekt 

- 
Medlemmar  

50 
 

                                     51 
 

68 
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Mathantverkare på Ålands syfte är att samla de åländska mathantverkarna och stödja och 
utveckla deras verksamhet i linje med projektet MatÅland och livsmedelsstrategin. Föreningen 
har ett nära samarbeta med Skördefesten.  
Föreningen ordnar kurser för att fortbilda medlemmarna, studiebesök och deltar i olika mässor. 
Under året arbetas vidare på den digitala kommunikationen.  
Specialprojektet FM i mathantverk som skulle arrangeras på Åland i mars skjuts fram till oktober 
2021. Föreningen söker om 8.100 euro för ett nytt specialprojekt i samarbete med Ålands slöjd 
och konsthantverk r.f med fokus på produktexponering och -utveckling samt ökad synlighet 
Föreningen köper tjänster för verksamhetsledning motsvarande 25%. 
 
PAF:s förslag: 
Föreningen beviljas ett verksamhetsstöd om 40.000 euro för år 2021 medan ansökan om stöd 
för specialprojektet avslås på grund av det ekonomiska läget.  
 
Landskapsregeringens beslut: 
Föreningen beviljas ett verksamhetsstöd om 40.000 euro för år 2021 medan ansökan om stöd 
för specialprojektet avslås på grund av det ekonomiska läget. 
 
17. Ålands Producentförbund r.f. 
Dnr ÅLR 2020/8029 
 
Beviljat 2019 Beviljat 2020 Ansökt 2021 PAF:s förslag 

- - 50.000 - 
 

Medlemmar  
- 

 
 

                                    - 

 
 

832 

 
 
 

 
Ålands Producentförbund är en partipolitiskt obunden, facklig organisation ansluten till Svenska 
lantbruksproducenternas centralförbund, vars ändamål är att bevaka och tillvarata 
medlemmarnas allmänna och gemensamma fackliga, ekonomiska, sociala, miljömässiga och 
kulturella intressen. Förbundet ska förverkliga detta syfte genom att: 

- Verka för en fast, facklig och solidarisk sammanhållning mellan producenterna inom 
förbundets verksamhetsområde 

- Företräda sina medlemmar i deras förhållande till statsmakten, landskapet, olika 
myndigheter och olika grupper i samhället samt bevaka deras intressen i frågor som är 
av betydelse för landsbygden. 

- Främja ett fast och förtroendefullt samarbete med landsbygdsfrämjande företag, stärka 
sambandet mellan producentrörelsen och lantbrukets ekonomiska företagsrörelse 

- Bedriva upplysningsverksamhet rörande förhållandena inom lantbruket 
- Verkställa utredningar i för landsbygden betydelsefulla frågor, främst av facklig och 

lantbruksekonomisk art  
- Främja näringslivets allmänna förutsättningar på landsbygden 
- Verka för landsbygdsbefolkningens kulturella strävanden samt verka för nordiskt och 

internationellt samarbete inom lantbruket. 
 

Föreningen har en anställd VD på heltid.  
 
PAF:s förslag: 
Föreningens ansökan om verksamhetsstöd avslås då föreningen är en intresseförening som ska 
påverka beslutsfattande i frågor som rör en begränsad personkategori samt att verksamheten 
enligt definitionen i 22 § ISkL (inkomstskattelagen) inte kan anses fylla kravet på allmännytta.   
 
Landskapsregeringens beslut: 
Föreningens ansökan om verksamhetsstöd avslås då föreningen är en intresseförening som ska 
påverka beslutsfattande i frågor som rör en begränsad personkategori samt att verksamheten 
enligt definitionen i 22 § ISkL (inkomstskattelagen) inte kan anses fylla kravet på allmännytta.   
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16. Till landskapsregeringens disposition                                                 23.200 euro 
     
Resterande medel under momentet ställs till landskapsregeringens disposition för stöd i enlighet 
med fördelningsprinciperna. Stödet beviljas å tjänstens vägnar av budget- och 
finansieringshandläggaren i den ordning ansökningarna inflyter. 
 
Föreslås att 15.000 euro av dispositionsmedlen kan användas som transportstöd för 
hjälpsändningar. Stödet utgår med högst 50 % av transportkostnaderna.  
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Integrationsstöd ur penningautomatmedel    20.000 
 
1. Ålands Natur och Miljö r.f. 
ÅLR 2020/8014 

 
Beviljat 2019 Beviljat 2020 Ansökt 2021 PAF:s förslag 

10.000 - 12.500 10.000 
 
Ålands Natur och miljö r.f. ansöker om 12.500 euro för år två av integrationsprojektet Träffpunkt 
skogen.  
 
Under år 2021 planeras 10 tillfällen då deltagarna kommer att få bekanta sig med den åländska 
naturen. Inför projektansökan har kontakt tagits med Medis om ett samarbete så SFI-klasserna 
kan delta i projektets utflykter om de vill. Projektet syftar till att skapa en plattform där 
föreningsmedlemmar och nyinflyttade kan träffas samtidigt som deltagarna lär sig om, och vistas 
i, den åländska naturen vilket är hälsofrämjande. Utflykterna kommer att rikta sig till inflyttade i 
alla åldrar. I slutet av projektet ska en rapport göras med erfarenheter och lärdomar och 
framåtblickande rekommendationer. 
Föreningen har 1.202 medlemmar  
 
PAF:s förslag: 
Ålands natur och miljö r.f. beviljas ett stöd om 10.000 euro för år två av integrationsprojektet 
Träffpunkt skogen. Projektets första år blev påverkat av pandemin. Erfarenheterna för de delar 
som kunde genomföras var positiva varför en förlängning med ytterligare ett år beviljas. 
 
Landskapsregeringens beslut: 
Ålands natur och miljö r.f. beviljas ett stöd om 10.000 euro för år två av integrationsprojektet 
Träffpunkt skogen. Projektets första år blev påverkat av pandemin. Erfarenheterna för de delar 
som kunde genomföras var positiva varför en förlängning med ytterligare ett år beviljas. 
 
2. Ålands Yrkesgymnasium – enheten service 
ÅLR 2020/8081 

 
Beviljat 2019 Beviljat 2020 Ansökt 2021 PAF:s förslag 

- - 10.000 - 
 
Ålands Yrkesgymnasium ansöker om 10.000 euro för kompetenshöjning för pedagoger som 
arbetar med integration.  
 
Under år 2021 vill man ordna en studieresa till svenska Österbotten som har lång erfarenhet av 
integrationsutbildningar. Man vill besöka Yrkesakademin, Vamia och Optima för att lära sig hur 
de i praktiken arbetar med att utbilda integrationsstuderande. Man uppskattar att ett 30-tal 
lärare och anställda vid Ålands Yrkesgymnasium, Folkhögskolan och Medis skulle vara 
intresserade att delta. 
 
PAF:s förslag: 
Ålands Yrkesgymnasiums ansökan avslås då penningautomatmedel ej ska användas till 
lagstadgad verksamhet, vilket utbildning är och därför bör verksamheten bekostas med 
budgetmedel. 
 
Landskapsregeringens beslut: 
Ålands Yrkesgymnasiums ansökan avslås då penningautomatmedel ej ska användas till 
lagstadgad verksamhet, vilket utbildning är och därför bör verksamheten bekostas med 
budgetmedel. 
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3. Finlands Röda Kors, Mariehamns avdelningen 
ÅLR 2020/10343 
Inkom 29.12.2020 

 
Beviljat 2019 Beviljat 2020 Ansökt 2021 PAF:s förslag 

- - 21.660 20.000 
 
FRK, Mariehamns avdelningen vill kartlägga möjligheterna att genomföra en omorganisering av 
integrationsarbetet, för att uppnå ett tydligare sektorövergripande samarbete mellan 
kommuner, myndigheter och tredje sektorn i enlighet med LL om främjande av integration. 
Projektet är planerat att genomföras under 6 månader och ingriper kartläggning av nuvarande 
integrationsfrämjande åtgärder samt att utifrån denna skapa samarbetsavtal med berörda parter 
för en gemensam lösning. 
Samarbetspartners är Ålands landskapsregering, kommunerna, AMS, ÅHS, Folkhälsan, 
näringslivet samt tredje sektorn. Ålands landskapsregering har skickat en enkät till kommunerna 
om hur de arbetar kring det lagstadgade integrationsarbetet och en rapport ska sammanställas 
efter årsskiftet när samtliga svar inkommit. Projektet bedöms ligger väl i linje med landskapets 
integrationsarbete. 
 
PAF:s förslag: 
Finlands Röda Kors, Mariehamns avdelningen beviljas ett stöd om 20.000 euro för 
specialprojektet Integrationssamordning. Stöd beviljas inte för inköp av kontorsutrustning enligt 
gällande praxis. 
 
Landskapsregeringens beslut: 
Finlands Röda Kors, Mariehamns avdelningen beviljas ett stöd om 20.000 euro för 
specialprojektet Integrationssamordning. Stöd beviljas inte för inköp av kontorsutrustning enligt 
gällande praxis. 
 
 
Till landskapsregeringens disposition 
          0 euro  
 
De 20.000 euro som fanns till fördelning är fördelade och ytterligare 10.000 euro ur tidigare års 
anslag. För senare fördelning kvarstår ur tidigare års anslag 31.725 euro. 
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Investeringsstöd ur penningautomatmedel 2.119.000 
 
1. Ålands sjöräddningssällskap r.f. 
Dnr ÅLR 2020/7881 
 

Beviljat 2019 Beviljat 2020 Ansökt 2021 PAF:s förslag 
- 18.211 811.000 39.100 
    

Medlemmar 
1803 

 
1810 

 
1.843 

 

 
Ålands sjöräddningssällskap ansöker om 700.000 euro för inköp av ny båt till stationen i Eckerö, 
5.000 euro för uppgradering av datateknik till Svante G, 25.000 euro för reparation av brokista i 
Hamnsundet samt 11.000 euro för renovering av båthustak i Eckerö. 
 
PAF:s förslag: 
Ålands sjöräddningssällskap beviljas 5.000 euro för uppgradering av datateknik till Svante G, 23.600 euro för 
reparation av brokista i Hamnsundet samt 10.500 euro för renovering av båthustak i Eckerö. För erhållande av 
stödet bör föreningen garantera drifts- och underhållskostnader i 10 år.  
 
Ansökan om ny båt till Eckerö avslås i detta skede. En ny oljeskyddsplan ska tas fram och 
möjligheterna att få stöd från oljeskyddsfonden behöver prövas.   
 
Landskapsregeringens beslut: 
Ålands sjöräddningssällskap beviljas 5.000 euro för uppgradering av datateknik till Svante G, 23.600 euro för 
reparation av brokista i Hamnsundet samt 10.500 euro för renovering av båthustak i Eckerö. För erhållande av 
stödet bör föreningen garantera drifts- och underhållskostnader i 10 år.  
 
Ansökan om ny båt till Eckerö avslås i detta skede. En ny oljeskyddsplan ska tas fram och 
möjligheterna att få stöd från oljeskyddsfonden behöver prövas.   
 
2. Ålands fågelskyddsförening r.f.  
Dnr ÅLR 2020/7969 

  
Beviljat 2019 

 
Beviljat 2020 

 
Ansökt 2021 

 
PAF:s förslag 

15.000 8.000 20.000 18.000 
    

Medlemmar  
120 

 
66 

 
127 

 

 
Ålands fågelskyddsförening fortsätter arbetet i enlighet med planen som Livady Ab gjort för 
renoveringen av fastigheterna på Lågskär. Troligen kommer projektet fortgå i minst två år till. 
Byggnaderna rustas i traditionell stil. Kostnaden år 2020 beräknas till 20.900 euro. Den norra 
gaveln på fyrvaktarbostaden återstår att renovera, därtill renoveras omklädningsrummet och 
norra gaveln av bastun samt ny brädfodring på och målning av uthusen. 
 
Lågskär ägs av finska staten och föreningen har ett 5-årigt avtal, med möjlighet till ett års 
förlängning med trafikverket. Föreningen hade från 1965-2013 bara muntlig överenskommelse. 
Från 2013 har man haft 5-åriga skriftliga avtal. Detta visar på att det finns en långsiktighet i 
avtalet, och om finska staten vill avveckla sin verksamhet så kommer landskapsregeringen att få 
överta fastigheten enligt gällande regelverk. Detta gör att ett undantag från kravet på minst 10 
åriga arrendeavtal kan anses befogat.  
Totalkostnaden för årets åtgärder har beräknats till 20.900 euro. 
 
PAF:s förslag: 
Ålands fågelskyddsförening r.f. beviljas 18.000 euro för den fortsatta renoveringen av 
fastigheterna på Lågskär.  
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Landskapsregeringens beslut: 
Ålands fågelskyddsförening r.f. beviljas 18.000 euro för den fortsatta renoveringen av 
fastigheterna på Lågskär.  
 
3. Mariehamns stad, fritidsförvaltningen 
Dnr ÅLR 2020/7768 
 

Beviljat 2019 Beviljat 2020 Ansökt 2021    PAF:s förslag 
- 127.000 10.773 10.773 
    

Medlemmar  
- 

 
- 

 
- 

 

 
Mariehamn stad ansöker om 10.773 euro för att installera solceller på Baltichallen. 
Totalkostnaden uppgår till 43.092 euro.  
 
PAF:s förslag: 
Mariehamns stad bevilja 25% i stöd, dock maximalt 10.773 euro för energieffektiverande åtgärder genom att 
installera solpaneler på Baltichallen. För erhållande av stödet bör kommunen garantera drifts- och 
underhållskostnader i 5 år.  
 
Landskapsregeringens beslut: 
Mariehamns stad bevilja 25% i stöd, dock maximalt 10.773 euro för energieffektiverande åtgärder genom att 
installera solpaneler på Baltichallen. För erhållande av stödet bör kommunen garantera drifts- och 
underhållskostnader i 5 år.  
 
4. Segeljaktsföreningen Alanta r.f. 
Dnr ÅLR 2020/8088 
 

Beviljat 2019 Beviljat 2020 Ansökt 2021 PAF:s förslag 
- 145.000 11.900 4.975 
    

Medlemmar  
- 

 
108 

 
114 

 

 
Segeljaktsföreningen Alanta r.f. ansöker om 11.900 euro för att bygga en sjösättningsramp för 
traditionell sjösättning av Alanta som planeras att genomföras i samband med Tall Ships Race 
år 2021. I ansökan om medel för byggande av segeljakten ingick en planerad sjösättningen med 
lyftkran. 
Totalkostnaden beräknas till 19.900 euro.  
 
PAF:s förslag: 
Segeljaktsföreningen Alanta r.f. beviljas 25% i stöd, dock högst 4.975 euro, för att bygga en 
sjösättningsramp för traditionell sjösättning av Alanta som planeras att genomföras i samband 
med Tall Ships Race år 2021. 
 
Landskapsregeringens beslut: 
Segeljaktsföreningen Alanta r.f. beviljas 25% i stöd, dock högst 4.975 euro, för att bygga en 
sjösättningsramp för traditionell sjösättning av Alanta som planeras att genomföras i samband 
med Tall Ships Race år 2021. 
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5. Stiftelsen Sjökvarteret  
Dnr ÅLR 2020/8091 
 

Beviljat 2019 Beviljat 2020 Ansökt 2021 PAF:s förslag 
- - 

 
73.750 Bordläggs 

Medlemmar  
- 

 
- 

 
- 

 

 
Stiftelsen Sjökvarteret ansöker om 73.750 euro för utveckling av sjökvarteret.  Utbyggnad av 
Niskas kök, flytande scen, inhägnad av området, ta över Båken och inreda som café, 4-5 
verkstadslokaler för hantverkare samt upprustning av området. Totalkostnaden beräknas till 
295.000 euro. 
 
PAF:s förslag: 
Ansökan bordläggs då vissa frågor ännu återstår att klarera med Mariehamns stad. 
 
Landskapsregeringens beslut: 
Ansökan bordläggs då vissa frågor ännu återstår att klarera med Mariehamns stad. 
 
6. Ålands Motorklubb r.f.  
Dnr ÅLR 2020/7921, 7941, 7950, 7996, 8036, 8058 
 

Beviljat 2019 Beviljat 2020 Ansökt 2021 PAF:s förslag 
456.507 625 58.889,61 50.903 

    
Medlemmar  

352 
 

223 
 

225 
 
 

 
Ålands Motorklubb r.f. ansöker om 30.000 euro för byggande av verkstad för karting inklusive 
sociala utrymmen med handikapptoalett, 1.467,11 euro för ljudanläggning, 6.250 euro för inköp 
av en begagnad traktorgrävare (från år 1987) för banunderhåll, 1.250 euro för prova på mc och 
borstmaskin, 18.186,50 euro för startplatta för motorcross samt 1.736 euro för ny infart. 
Ålands Idrott har gett utlåtande om investeringarna. 
Totalkostnaden för investeringarna uppgår till 232.558,44. 
 
PAF:s förslag: 
Ålands Motorklubb beviljas 25%, dock maximalt 30.000 euro för byggande av verkstad för 
karting inklusive sociala utrymmen med handikapptoalett. 1.467 euro för ljudanläggning, vilket 
förbättrar tävlingarna och ökar säkerheten. 1.250 euro för prova på mc för att intressera nya 
medlemmar för sporten och borstmaskin vilken ökar säkerheten samt 18.186 euro för startplatta 
för motorcross, vilken utvecklar verksamheten. 
Ansökan om stöd för begagnad traktorgrävare (från år 1987) och infart avslås då de ej är 
nödvändiga för utövande av sporten. 
 
Landskapsregeringens beslut: 
Ålands Motorklubb beviljas 25%, dock maximalt 30.000 euro för byggande av verkstad för 
karting inklusive sociala utrymmen med handikapptoalett. 1.467 euro för ljudanläggning, vilket 
förbättrar tävlingarna och ökar säkerheten. 1.250 euro för prova på mc för att intressera nya 
medlemmar för sporten och borstmaskin vilken ökar säkerheten samt 18.186 euro för startplatta 
för motorcross, vilken utvecklar verksamheten. 
Ansökan om stöd för begagnad traktorgrävare (från år 1987) och infart avslås då de ej är 
nödvändiga för utövande av sporten. 
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7. Mariehamns Lawn tennis klubb r.f. 
Dnr ÅLR 2020/8042, 8087, 8089 
 

Beviljat 2019 Beviljat 2020 Ansökt 2021 PAF:s förslag 
44.000 875 31.275 14.137 

    
Medlemmar 

465 
 

508 
 

509 
 

 
Mariehamns Lawn tennis klubb ansöker om 19.500 euro för anläggande av en till padelbana, 
3.000 euro för inköp av bokningssystem samt 8.775 euro för anläggande av 
minitennis/multiplan. 
Ålands Idrott har gett utlåtande om investeringarna och förordar inte anskaffning av 
bokningssystem medan de två övriga investeringarna förordas. 
 
PAF:s förslag: 
Mariehamns Lawn tennis klubb beviljas 25%, 9.750 euro för anläggande av en till padelbana då 
intresset för den nya sporten varit stort samt 4.387 euro för anläggande av minitennis/multiplan 
för att intressera nya barn och unga för sporten. Ansökan om stöd för inköp av bokningssystem 
avslås då det ej är nödvändigt för utövande av sporten. 
 
Landskapsregeringens beslut: 
Mariehamns Lawn tennis klubb beviljas 25%, 4.387 euro för anläggande av minitennis/multiplan 
för att intressera nya barn och unga för sporten. Ansökan om stöd för inköp av bokningssystem 
avslås då det ej är nödvändigt för utövande av sporten. Ansökan om stöd för anläggande av en 
ny padelbana avslås då det finns flera privata aktörer som anlägger banor. 
 
 
14. Till landskapsregeringens disposition 
 

   PAF:s förslag 
   1.990.862 

    
    

För senare fördelning reserveras 1.990.862 euro att utges som stöd för aktivitetsfrämjande, 
sysselsättningsskapande samt energieffektiverande projekt, vilkas energiprestanda i byggnader 
ska vara bättre än kraven vid renoveringsarbeten i byggbestämmelserna LF om Ålands 
byggbestämmelsesamling ÅFS 2015:5, eller andra investeringar som faller inom ramen för 
principer för fördelning av penningautomatmedel. 
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Evenemangsstöd ur penningautomatmedel   323.000 
 
1. Mariehamns stad 
ÅLR 2017/6376 
 
Mariehamns stad beviljades år 2018 ett stöd om 50.000 euro per år för åren 2018-2021 för 
arrangerandet av Tall Ships Race år 2021. Under år 2021 utbetalas den sista raten om 50.000 
euro. 
 
 
 
2. Till landskapsregeringens disposition 
 

   PAF:s förslag 
   273.000 

    
 
För senare fördelning reserveras 273.000 euro att utges som evenemangsstöd enligt de av 
landskapsregeringen antagna principerna för beviljandet av evenemangsstöd för att främja 
satsningen på nya evenemang under ett uppbyggnads- eller utvecklingsskede, som har positiv 
effekt för besöksnäringen, ökar antalet övernattningar och inresande till Åland. Principerna 
tillämpas även för under tidigare år beviljade anslag. Ansökningstidpunkten för varje enskilt 
evenemang bör anpassas så att en god framförhållning (3 månader före) finns mellan 
ansökningstidpunkt och evenemang. 
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Budgetmoment 935010 
 
Lån ur penningautomatmedel 

 
0 

 
1. Ålands Motorklubb r.f.  
Dnr ÅLR 2020/8036 
 

Beviljat 2019 Beviljat 2020 Ansökt 2021 PAF:s förslag 
- - 60.000 60.000 
    

Medlemmar  
352 

 
223 

 
225 

 
 

 
Ålands Motorklubb r.f. ansöker om 60.000 euro i lån för byggande av verkstad inklusive sociala 
utrymmen med handikapptoalett för karting.  
Totalt uppgår kostnaderna till 120.000 euro. 
 
PAF:s förslag: 
Ålands Motorklubb r.f. beviljas 50% i lån, dock maximalt 60.000 euro för byggande av verkstad 
inklusive sociala utrymmen med handikapptoalett för karting.  
Utgivande av lånet förutsätter betryggande säkerhet. Medel från lånet tas från dispositionsmedel 
från år 2018. 
 
Landskapsregeringens beslut: 
Ålands Motorklubb r.f. beviljas 50% i lån, dock maximalt 60.000 euro för byggande av verkstad 
inklusive sociala utrymmen med handikapptoalett för karting.  
Utgivande av lånet förutsätter betryggande säkerhet. Medel från lånet tas från dispositionsmedel 
från år 2018. 
 
2. Ålands Motorklubb r.f.  
Dnr ÅLR 2019/7996 
 

Beviljat 2019 Beviljat 2020 Ansökt 2021 PAF:s förslag 
- - 36.373 36.373 
    

Medlemmar  
352 

 
223 

 
225 

 

 
Ålands motorklubb r.f ansöker om 36.373 euro i lån för byggande av startplatta med tak. 
 
PAF:s förslag: 
Ålands Motorklubb r.f. beviljas 50% i lån, dock maximalt 36.373 euro för byggande av startplatta 
med tak. 
Utgivande av lånet förutsätter betryggande säkerhet. Medel från lånet tas från dispositionsmedel 
från år 2018. 
 
Landskapsregeringens beslut: 
Ålands Motorklubb r.f. beviljas 50% i lån, dock maximalt 36.373 euro för byggande av startplatta 
med tak. 
Utgivande av lånet förutsätter betryggande säkerhet. Medel från lånet tas från dispositionsmedel 
från år 2018. 
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2. Till landskapsregeringens disposition 
 

   PAF:s förslag 
   0 
    

 
I budgeten år 2021 upptogs inga nya medel för utgivande av lån, utan tidigare års ofördelade medel finns till 
disposition. För senare fördelning finns ännu 7.052.627 euro att utges som lån för aktivitetsfrämjande, 
sysselsättningsskapande samt energieffektiverande projekt vilkas energiprestanda i byggnader ska vara 
bättre än kraven vid renoveringsarbeten i byggbestämmelserna LF om Ålands byggbestämmelsesamling ÅFS 
2015:5. Lånen kan även utges för socialvårdsanläggningar, idrottsanläggningar och liknande projekt. 
 
Lånen utges åt kommuner samt mot betryggande säkerhet åt föreningar och sammanslutningar 
 


