
Diarienr.  ÅLR 2016/3497 Reg.datum  16-05-2016 Beslutsdatum   2018-08-16

Diarienr.  ÅLR 2018/3358 Reg.datum  27-04-2018 Beslutsdatum   2018-08-16

Diarienr.  ÅLR 2018/6785 Reg.datum  13-08-2018 Beslutsdatum   2018-08-16

Diarienr.  ÅLR 2018/6691 Reg.datum  09-08-2018 Beslutsdatum   2018-08-16

Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2018-08-16 och 2018-08-16

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Ärendemening Investeringsstöd

Motpart Storgårds Lantbruk Ab

Beslut
Beviljades 6.640 euro i investeringsstöd för 

gödselvårdsanläggning för fjäderfä. (966 N2)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve,

Föredragande Franzell Leif,

Ärendemening Startstöd till unga odlare

Motpart

Beslut Beslöts utbetala första raten, 12.000 euro. (968 N2)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne,

Föredragande Eliasson-Myllykoski Siv,

Ärendemening Startstöd till unga odlare

Motpart

Beslut
Beslöts utbetala tredje och sista raten, 12.000 euro. 

(967 N2)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne,

Föredragande Eliasson-Myllykoski Siv,
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Ärendemening Dispens för transport av breda laster

Motpart Ab Sveden

Beslutande Nord Lennart,

Föredragande Ekblom Björn,



Beslut

Med stöd av 9a § landskapsförordning (1993:104) 

om fordons konstruktion, utrustning, skick, 

användning och belastning beslöt Ålands 

landskapsregering att godkänna Ab Svedens dispens 

från gällande bestämmelser om maximal bredd hos 

fordon, i enlighet med de villkor som anges nedan. 

Tillståndet avser transport av båtar. Transporternas 

bredd är maximalt 4,5 meter. Tillståndet gäller för; 

fordon ÅL 4770, ÅL 4268, ÅL 1779 samt ÅL 453. 

Tillståndet gäller för tiden 16.8.2018 – 31.7.2019. 

Tidpunkterna för transporterna kan justeras i 

överenskommelse med Ålands Polismyndighet. 

Tidpunkterna för transporterna ska dock väljas så att 

den allmänna trafiken störs så lite som möjligt. 

Tillståndet avser, tur och retur, rutten: 180 

Torpvägen – 1 Hammarlandsvägen – 216 

Möckelövägen – Lönnelundsgatan – Verkstadsgränd 

alternativt, 180 Torpvägen – 1 Hammarlandsvägen – 

12 Sjukhusvägen – 20 Österleden – 20 Stora gatan 

– Torggatan – Skillnadsgatan – Östernäsvägen. 

Villkor 1. Ålands polismyndighet, Alarmcentralen och 

väghållaren ska, senast två dagar innan transport, 

meddelas om transportens bredd samt beräknad tid 

då de olika vägavsnitten kan vara blockerade eller 

ha begränsad framkomlighet på grund av 

transporten. Ålands polismyndighet och 

Alarmcentralen ska dessutom meddelas vid 

transportens start. 2. För att tillståndet ska gälla 

förutsätts att sökanden följer aktuella bestämmelser 

i anvisningsföreskriften ”Tillståndsvillkor för 

specialtransporter 3/2015”, se bilaga 1. Innehavaren 

av tillståndet ansvarar, enligt bilagan, även för att 

erforderligt antal trafikdirigerare och varningsbilar 

åtföljer transporten. Innehavaren av tillståndet ska i 

god tid underrätta Ålands polismyndighet om det 

planerade upplägget. 3. Samtliga kostnader 

orsakade av transporten, vilka kan drabba vägen 

eller dess anordningar eller el-, telefonledningar och 

dylikt, ersätts av innehavaren av tillståndet. För 

eventuella flyttningsåtgärder ska respektive 

sakägare kontaktas innan transporttillfället.



Diarienr.  ÅLR 2018/6629 Reg.datum  07-08-2018 Beslutsdatum   2018-08-16

Diarienr.  ÅLR 2017/7362 Reg.datum  27-09-2017 Beslutsdatum   2018-08-16

Diarienr.  ÅLR 2018/6899 Reg.datum  16-08-2018 Beslutsdatum   2018-08-16

Ärendemening

Teknisk kontroll av ansökan om EU-finansiering/ 

Leader Projekt: Skeppsföreningen Albanus 

ungdomsverksamhet Prentisarna

Motpart Skeppsföreningen Albanus r.f.

Beslut

Beslöts bevilja ett förskott på beviljat stöd om 

15.000 motsvarande 80 % av beviljad finansiering 

för projektet ”Prentisarnas förberedelser för Tall 

Ships Race 2021”. Det beviljade förskottet kommer 

att avräknas mot redovisade och 

stödberättigandeutgifter senast 31.12.2020. Utbetalt 

förskott kan återkrävas av sökanden om inte 

motsvarande stödberättigandeutgifter kan påvisas i 

slutredovisningen eller om annan omständighet 

framkommersom föranleder återkrav av utbetalt 

förskott. (202 N1)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Franzell Leif,

Föredragande Bäckman-Hägglund Tina,

Ärendemening

Utlåtande över utkast till regeringens proposition 

med förslag till lag om kundavgifter för social- och 

hälsotjänster

Motpart
Delegationen för rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning VANE

Beslut

Beslöts att elektroniskt tillställa Delegationen för 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

sakkunnigmedlemmen för landskapet Ålands 

utlåtande enligt bilaga (85 S2 160818).

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån 

tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Gunilla,

Föredragande
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Ärendemening Tillfällig kontering av Datainspektionens fakturor

Motpart

Beslut

Beslöts att fakturorna i flödet Datainspektion 

hanteras och godkänns av förvaltningschef Dan E 

Eriksson och hanteras i Palette i flödet 

Förvaltningschef fr.o.m. 16.8.2018 fram till att 

ordinarie innehavare av tjänsten som chef för 

Datainspektionen tillsatts.

Beslutande organ Regeringskansli Förvaltningschef tjänstemannabeslut

Beslutande Eriksson Dan E,

Föredragande


