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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 13 
Arbetarnas bildningsförbunds anhållan  
om bidrag för interkulturell utbildning 
ÅLR 2015/1523 
51 U3 

Med hänvisning till Mariehamns stad/Fältarnas utbildningsinsats 2014 
anhåller Arbetarnas bildningsförbund om bidrag för en likande insats. 
Detta med hänvisning till att det finns ett stort behov att ge 
interkulturell utbildning till flera som arbetar med ungdomar på 
Åland. Tanken är att cirka 20 personer ska utbildas under fem dagar 
under ledning av ABF:s verksamhetsledare Mia Hanström. Det 
ansökta beloppet är 11 000 euro. 
 
Beslöts avslå ansökan med hänvisning till att det inte finns 
budgeterade medel för återkommande punktinsatser på detta område. 
Landskapsregeringen avser utarbeta en långsiktig plan för 
interkulturella insatser. 

 
Nr 14 
Revidering av kriterier för filmproduktioner 
ÅLR 2012/4728 
 

Beslöts fastställa kriterier för finansiellt stöd till film- och rörliga 
bilder, inklusive ljud enligt bilaga. Kriterierna gäller för produktioner 
som har en budget på minst 200 000 euro. De nya kriterierna ersätter 
tidigare fastställda riktlinjer från 15.5.2012. 

 
Nr 15 
Nice Dramas återtagande av ansökan om  
bidrag för TV-inspelning   
ÅLR 2014/9409 
52 U3 
 

Den 3 februari 2015 beviljade landskapsregeringen 50 000 euro till 
mediabolaget Nice Drama för säsong 2 av TV-serien Tjockare än 
vatten. Den kommande säsongen var tänkt att till stor del spelas in på 
Åland, men förutsättningarna för produktionen har förändrats och 



 2 (2) 
Nice Drama meddelar att man återtar sin ansökan. 
Landskapsregeringen antecknar Nice Dramas beslut för kännedom 
och konstaterar att ärendet därmed är avslutat. De reserverade medlen 
frigörs och kan användas för ett motsvarande ändamål. 
Hänvisning beslut nr 17 U3, 3.2.2015. 

 
Nr 16 
Fundament Films ansökan om bidrag 
för inspelning av spelfilmen  
Flickan, Mamman och Demonerna  
ÅLR 2015/6387 
53 U3 

Det svenska filmbolaget Fundament Film ansöker genom producenten 
Agneta Bergenstråhle om SEK 543 500 (cirka 54 000 euro) för 
filmproduktionen Flickan, Mamman och Demonerna i regi av 
Suzanne Osten. Beräknad totakostnad är SEK 16 250 000, cirka 1,8 
miljoner euro. Filmen kommer enligt filmbolaget att vara en thriller 
för barn, och ett kärleksdrama för vuxna. 
 
Fundament Film planerar att förlägga 3-4 inspelningsdagar på Åland 
exklusive resdagar. I samband med inspelningarna kommer lokala 
tjänster och varor att köpas. 
 
Konstaterades att produktionen i stort överensstämmer med de 
reviderade kriterierna. Beslöts bevilja totalt 50 000 euro. 

25 000 euro kan utbetalas när Fundament Film meddelar slutlig 
inspelningsstart och tid på Åland, samt vilka lokala tjänster och varor 
som kommer att köpas. Resterande del kan utbetalas mot 
slutredovisning inklusive totala kostnader för produktionen samt efter 
överenskommelse om motprestation i form av presstillfälle(n) under 
inspelningen, specialvisning och skolvisning av filmen då den har haft 
premiär, samt ett seminarium på filmens tema. I övrigt ligger de nya 
kriterierna för filmfinansiering som grund för bidraget. Kriterierna 
bifogas beslutet till Fundament Film. 
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