
Diarienr.  ÅLR 2018/2959 Reg.datum  12-04-2018 Beslutsdatum   2018-04-17

Diarienr.  ÅLR 2018/2870 Reg.datum  09-04-2018 Beslutsdatum   2018-04-17

Diarienr.  ÅLR 2018/2623 Reg.datum  28-03-2018 Beslutsdatum   2018-04-17

Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2018-04-17 och 2018-04-17

Ärendemening Tillstånd för arbete eller åtgärder inom vägområde

Motpart

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart,

Föredragande Ekblom Björn,

Ärendemening Investeringsstöd

Motpart

Beslut
Beviljades 136.800 euro i investeringsstöd och 205.200 euro i lån 

för fårhus med gödselstad. (134 N2)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve,

Föredragande Franzell Leif,

Ärendemening Dockning av Seglinge linfärja

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beslöt att anta anbudet från RMR 

reparationsvarv i Pansio, Åbo för dockning av Seglinge linfärja 

vecka 17-18 2018, till en beräknad kostnad om 45 000 euro. 

Upphandlingen utförs i form av direkt köp enligt 5 § 1 mom. 2 

punkten i Ålands landskapsregerings beslut (2015:52) gällande 

vissa upphandlingar. Kostnaden påförs budgetmoment 75030, 

Upphandling av linfärjetrafik.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Transportbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Karlman Niklas,

Föredragande Danielsson Peter,
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Diarienr.  ÅLR 2018/1374 Reg.datum  13-02-2018 Beslutsdatum   2018-04-17

Diarienr.  ÅLR 2018/1313 Reg.datum  09-02-2018 Beslutsdatum   2018-04-17

Ärendemening Räntestöd för bostadssparlån

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Sjöblom Roy,

Föredragande Sommarström Hanna,

Ärendemening Räntestöd för bostadssparlån

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljar er räntestöd för ett bostadslån som 

utbetalats av er i stöd av bostadssparavtal åt ovan nämnda 

bostadsspardeponent. Landskapsregeringen beslutade vidare att 

utbetala en bostadssparpremie om 3.000 euro till 

bostadsspardeponenten.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Sjöblom Roy,

Föredragande Sommarström Hanna,

Beslut

Med stöd av 52 § 2 mom. landskapslag (1957:23) om allmänna 

vägar i landskapet Åland beslöt Ålands landskapsregering att 

godkänna sökandens ansökan om ny anslutning från fastighet 60-

420-2-74 i Torrbolstad, Finströms kommun till bygdeväg nr 440 

Bastövägen. Ansökan beviljas enligt de villkor som anges nedan. 

Villkor 1. Väganslutningen ska byggas så plant som möjligt i 

förhållande till den allmänna vägen, anslutningens släntlutning 

bör vara 1:2. Även vägtrumman skall följa denna släntlutning. 

Anslutningens körbanebredd ska byggas 4-6 meter bred. 2. 

Anslutningen ska på sökandens bekostnad förses med en 

vägtrumma med en inre diameter om minst 30 cm. Vägtrumman 

kan utgöras av plaströr (PEH-kvalitet) i SN8-klass eller 

motsvarande. Vägtrumman ska installeras enligt 

Infrastrukturavdelningens anvisningar och dräneringen av 

sidoområdet ska ordnas så att inga skador uppstår för den 

allmänna vägen. Fordrar terrängförhållandena grövre vägtrumma, 

ska detta överenskommas med Infrastrukturavdelningen. Om 

anslutningen byggs på en vattendelande plats behövs ingen 

vägtrumma. Sökanden ansvarar för tillsyn och skötsel 

vägtrumman samt att trumman hålls fri från snö och is, så att 

vatten kan rinna i vägdiket. 3. Den nya anslutningen ska förses 

med en ytbeläggning på en sträcka av minst 1,5 m. Anslutningen 

får inte tas i bruk innan ytbeläggningen är utförd och 

anslutningen blivit godkänd av Infrastrukturavdelningen. 4. Den 

planerade åtgärden ska utföras senast inom tre år från 

beslutsdatum. Om så inte sker förfaller tillståndet. 5. Syn på 

platsen ska hållas såväl före som efter arbetsutförandet. De båda 

synerna utförs av en representant för Infrastrukturavdelningens 

tillsammans med en representant för sökanden. I god tid innan 

arbetet påbörjas ska sökanden därför ta kontakt med ledande 

vägmästare eller arbetsledare vid vägunderhållet. 6. Sökanden 

står för samtliga kostnader i samband med 

väganslutningsbyggandet och också för framtida underhåll av 

anslutningen. Eventuella skador som uppstår på den allmänna 

vägen p.g.a. den nya anslutningen bekostas av sökanden.
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Diarienr.  ÅLR 2018/2874 Reg.datum  09-04-2018 Beslutsdatum   2018-04-17

Diarienr.  ÅLR 2018/3066 Reg.datum  17-04-2018 Beslutsdatum   2018-04-17

Ärendemening Utförsel av ljudband

Motpart

Beslut
Ålands landskapsregering beslöt bevilja tillstånd för utförsel av 

femtio ljudband ur Ålands museums samling.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån Ålands museum 

tjänstemannabeslut

Beslutande Dahlblom Annika,

Föredragande

Ärendemening Anmälan om självständig yrkesutövning inom Hälso- och sjukvård

Motpart

Beslut

Antecknades till protokollet. Uppgifterna kommer att införas i 

landskapsregeringens register över tillhandahållare av privat 

hälso- och sjukvård.

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Hälso- och sjukvårdsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Michelsson Bengt,

Föredragande Latvala Ulla-Liisa,

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljar er räntestöd för ett bostadslån som 

utbetalats av er i stöd av bostadssparavtal åt ovan nämnda 

bostadsspardeponent. Landskapsregeringen beslutade vidare att 

utbetala en bostadssparpremie om 3.000 euro till 

bostadsspardeponenten.
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