
Diarienr.  ÅLR 2018/836 Reg.datum  25-01-2018 Beslutsdatum 

Diarienr.  ÅLR 2018/1269 Reg.datum  08-02-2018 Beslutsdatum 

Diarienr.  ÅLR 2018/400 Reg.datum  12-01-2018 Beslutsdatum 

Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2018-04-19 och 2018-04-19

Ärendemening Avbytarstöd 2018

Motpart

Beslut

I överensstämmelse med inkommet sjukintyg och enligt redovisning 

ersätter landskapsregeringen Er för vikariehjälp med privat anställd 

avbytare under perioden 1 - 28 mars 2018. Ersättning utgår med 50 % av 

lön och lönebikostnad. Timlön har utbetalats 12 euro per timme för 175 

timmar i perioden. Timlön 12,00 €/h Pensionspremie 24,79 - 6,35 = 

18,44 % 2,21 Socialskyddsavgift 0,86 % 0,10 Arpl 0,65 % 0,08 Gruppliv- 

och olycksfall 1,07 % 0,13 Semesterersättning 9,0 % 1,08 15,60 

Ersättningen blir härmed 0,5 * 15,60 euro * 175 timmar eller 1.365 euro

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande Loumann Annette,

Föredragande

Ärendemening Landskapsborgen för bostadslån

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen har beslutat att registrera ett borgensåtagande till 

ett belopp av 34.000,00 euro för ett bostadslån som beviljats av Er till 

ovan nämnda gäldenär. Borgen är giltig i högst 20 år räknat från datum 

för lånets lyftande. Borgensavgiften är 306,00 euro och faktureras 

separat.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå tjänstemannabeslut

Beslutande Sommarström Hanna,

Föredragande

Ärendemening Landskapsborgen för bostadslån

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen har beslutat att registrera ett borgensåtagande till 

ett belopp av 21.505,00 euro för ett bostadslån som beviljats av Er till 

ovan nämnda gäldenär. Borgen är giltig i högst 20 år räknat från datum 

för lånets lyftande. Borgensavgiften är 243,00 euro och faktureras 

separat.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå tjänstemannabeslut

Beslutande Sommarström Hanna,

Föredragande
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Diarienr.  ÅLR 2018/1066 Reg.datum  02-02-2018 Beslutsdatum 

Diarienr.  ÅLR 2018/1082 Reg.datum  02-02-2018 Beslutsdatum 

Diarienr.  ÅLR 2018/856 Reg.datum  26-01-2018 Beslutsdatum 

Diarienr.  ÅLR 2018/840 Reg.datum  26-01-2018 Beslutsdatum 

Ärendemening Landskapsborgen för bostadslån

Motpart

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå tjänstemannabeslut

Beslutande Sommarström Hanna,

Föredragande

Ärendemening Landskapsborgen för bostadslån

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen har beslutat att registrera ett borgensåtagande till 

ett belopp av 16.282,00 euro för ett bostadslån som beviljats av Er till 

ovan nämnda gäldenär. Borgen är giltig i högst 20 år räknat från datum 

för lånets lyftande. Borgensavgiften är 244,00 euro och faktureras 

separat.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå tjänstemannabeslut

Beslutande Sommarström Hanna,

Föredragande

Ärendemening Landskapsborgen för bostadslån

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen har beslutat att registrera ett borgensåtagande till 

ett belopp av 53.000,00 euro för ett bostadslån som beviljats av Er till 

ovan nämnda gäldenär. Borgen är giltig i högst 20 år räknat från datum 

för lånets lyftande. Borgensavgiften är 599,00 euro och faktureras 

separat.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå tjänstemannabeslut

Beslutande Sommarström Hanna,

Föredragande

Ärendemening Landskapsborgen för bostadslån

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen har beslutat att registrera ett borgensåtagande till 

ett belopp av 35.700,00 euro för ett bostadslån som beviljats av Er till 

ovan nämnda gäldenär. Borgen är giltig i högst 20 år räknat från datum 

för lånets lyftande. Borgensavgiften är 403,00 euro och faktureras 

separat.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå tjänstemannabeslut

Beslutande Sommarström Hanna,

Föredragande

https://w3d3.regeringen.ax/Reports/Rpe_ALR_declist03.asp?DIARYREF=2&TYPE=%5bobject%20Screen%5d
https://w3d3.regeringen.ax/Reports/Rpe_ALR_declist03.asp?DIARYREF=2&TYPE=%5bobject%20Screen%5d
https://w3d3.regeringen.ax/Reports/Rpe_ALR_declist03.asp?DIARYREF=2&TYPE=%5bobject%20Screen%5d
https://w3d3.regeringen.ax/Reports/Rpe_ALR_declist03.asp?DIARYREF=2&TYPE=%5bobject%20Screen%5d


Diarienr.  ÅLR 2018/973 Reg.datum  31-01-2018 Beslutsdatum 

Diarienr.  ÅLR 2018/1254 Reg.datum  08-02-2018 Beslutsdatum 

Diarienr.  ÅLR 2018/1255 Reg.datum  08-02-2018 Beslutsdatum 

Ärendemening Landskapsborgen för bostadslån

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen har beslutat att registrera ett borgensåtagande till 

ett belopp av 40.000,00 euro för ett bostadslån som beviljats av Er till 

ovan nämnda gäldenär. Borgen är giltig i högst 20 år räknat från datum 

för lånets lyftande. Borgensavgiften är 600,00 euro och faktureras 

separat.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå tjänstemannabeslut

Beslutande Sommarström Hanna,

Föredragande

Ärendemening Landskapsborgen för bostadslån

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen har beslutat att registrera ett borgensåtagande till 

ett belopp av 27.100,00 euro för ett bostadslån som beviljats av Er till 

ovan nämnda gäldenär. Borgen är giltig i högst 20 år räknat från datum 

för lånets lyftande. Borgensavgift uppbärs inte eftersom gäldenären 

erhåller landskapsregeringens räntestöd.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå tjänstemannabeslut

Beslutande Sommarström Hanna,

Föredragande

Ärendemening Landskapsborgen för bostadslån

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen har beslutat att registrera ett borgensåtagande till 

ett belopp av 20.655,00 euro för ett bostadslån som beviljats av Er till 

ovan nämnda gäldenär. Borgen är giltig i högst 20 år räknat från datum 

för lånets lyftande. Borgensavgiften är 233,00 euro och faktureras 

separat.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå tjänstemannabeslut

Beslutande Sommarström Hanna,

Föredragande

Beslut

Landskapsregeringen har beslutat att registrera ett borgensåtagande till 

ett belopp av 17.000,00 euro för ett bostadslån som beviljats av Er till 

ovan nämnda gäldenär. Borgen är giltig i högst 20 år räknat från datum 

för lånets lyftande. Borgensavgiften är 192,00 euro och faktureras 

separat.
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Diarienr.  ÅLR 2018/1256 Reg.datum  08-02-2018 Beslutsdatum 

Diarienr.  ÅLR 2018/2530 Reg.datum  26-03-2018 Beslutsdatum 

Diarienr.  ÅLR 2018/2818 Reg.datum  06-04-2018 Beslutsdatum 

Diarienr.  ÅLR 2018/2783 Reg.datum  05-04-2018 Beslutsdatum 

Ärendemening Hembygdsrätt

Motpart

Beslut Landskapsregeringen beviljar ansökan om åländsk hembygdsrätt.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och internationella 

frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Åkerblom Marcus,

Föredragande

Ärendemening Hembygdsrätt

Motpart

Beslut Landskapsregeringen beviljar ansökan om åländsk hembygdsrätt.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och internationella 

frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Åkerblom Marcus,

Föredragande

Ärendemening Hembygdsrätt

Motpart

Beslut Landskapsregeringen beviljar ansökan om åländsk hembygdsrätt.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och internationella 

frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Åkerblom Marcus,

Föredragande

Ärendemening Landskapsborgen för bostadslån

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen har beslutat att registrera ett borgensåtagande till 

ett belopp av 52.700,00 euro för ett bostadslån som beviljats av Er till 

ovan nämnda gäldenär. Borgen är giltig i högst 20 år räknat från datum 

för lånets lyftande. Borgensavgift uppbärs inte eftersom gäldenären 

erhåller landskapsregeringens räntestöd.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå tjänstemannabeslut

Beslutande Sommarström Hanna,

Föredragande
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Diarienr.  ÅLR 2018/2974 Reg.datum  12-04-2018 Beslutsdatum 

Diarienr.  ÅLR 2018/2582 Reg.datum  27-03-2018 Beslutsdatum 

Diarienr.  ÅLR 2018/2570 Reg.datum  27-03-2018 Beslutsdatum 

Ärendemening
Rivningsanmälan för rivning av byggnad i Hellesby By av Svealund, 76-

410-2-4

Motpart Hammarlands kommun

Beslut

Kulturbyrån noterar rivningsanmälan till kännedom. På fastigheten finns 

ett torp uppfört under 1800-talets slut samt ett mindre uthus som tidigare 

gått under namnet ”Hellbergs”. Byggnaden inventerades av Museibyrån 

19.8.1985 och hyser ett visst kulturhistoriskt värde. Byggnaden och 

uthusets långt gångna förfall motiverar dock en rivning. Byggnaden har 

dokumenterats av Kulturbyråns byggnadsantikvarie. Dokumentation samt 

digitala fotografier arkiveras hos Kulturbyrån.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån Enheten för 

kulturarvsförvaltning tjänstemannaföredr

Beslutande Helminen Mikko,

Föredragande Karlsson Jonas,

Ärendemening
Rivningsanmälan för rivning av uthus, Kvarnberg-2-7, Ålandsvägen 57, 

Cikada Ab

Motpart Mariehamns stad

Beslut

Kulturbyrån noterar föreliggande rivningsanmälan till kännedom. Det 

berörda uthuset har ett kulturhistoriskt värde, men byggnadens förfallna 

skick motiverar trots detta att byggnaden rivs.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån Enheten för 

kulturarvsförvaltning tjänstemannaföredr

Beslutande Helminen Mikko,

Föredragande Karlsson Jonas,

Ärendemening Hembygdsrätt

Motpart

Beslut Landskapsregeringen beviljar ansökan om åländsk hembygdsrätt.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och internationella 

frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Åkerblom Marcus,

Föredragande
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