
Diarienr.  ÅLR 2018/7149 Reg.datum  27-08-2018 Beslutsdatum   2018-08-27

Diarienr.  ÅLR 2018/1067 Reg.datum  02-02-2018 Beslutsdatum   2018-08-27

Diarienr.  ÅLR 2018/2387 Reg.datum  20-03-2018 Beslutsdatum   2018-08-27

Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2018-08-27 och 2018-08-27
9 cases found

Ärendemening Stödundervisning i svenska höstterminen 2017

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Storfors Elisabeth, 

Föredragande Regårdh Bodil, 

Ärendemening Stödundervisning i svenska höstterminen 2017

Motpart Sunds kommun/Skol- och bildningsnämnden

Beslut

Landskapsregeringen har beslutat att ersätta Sunds 

kommun för ordnandet av stödundervisning i svenska i 

Sunds skola under höstterminen 2017.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Storfors Elisabeth, 

Föredragande Regårdh Bodil, 

Ärendemening Finansieringsansökan

Motpart Högskolan på Åland/Öppna högskolan

Beslut

Beslöts godkänna Öppna Högskolans offert gällande 

endagskurs ”Det nya mediesamhället” den 8 november 

2018. Kursen riktar sig till bibliotekarier och lärare. 

Totalpriset är 3 120 euro och landskapsregeringens 

andel är 2 500 euro.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Löndahl Viveka, 

Föredragande Lönnblad Jan-Ole, 



Diarienr.  ÅLR 2018/2388 Reg.datum  20-03-2018 Beslutsdatum   2018-08-27

Diarienr.  ÅLR 2018/2389 Reg.datum  20-03-2018 Beslutsdatum   2018-08-27

Diarienr.  ÅLR 2017/2329 Reg.datum  23-03-2017 Beslutsdatum   2018-08-27

Ärendemening Finansieringsansökan

Motpart

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån tjänstemannabeslut

Beslutande Åkergård Kenneth, 

Föredragande

Ärendemening Stödundervisning i svenska höstterminen 2017

Motpart Mariehamns stad

Beslut

Landskapsregeringen har beslutat att ersätta 

Mariehamns stad för ordnandet av stödundervisning i 

svenska i Övernäs skola under höstterminen 2017.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Storfors Elisabeth, 

Föredragande Regårdh Bodil, 

Ärendemening Stödundervisning i svenska höstterminen 2017

Motpart Mariehamns stad

Beslut

Landskapsregeringen har beslutat att ersätta 

Mariehamns stad för ordnandet av stödundervisning i 

svenska i Ytternäs skola under höstterminen 2017.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Storfors Elisabeth, 

Föredragande Regårdh Bodil, 

Motpart Mariehamns stad

Beslut

Landskapsregeringen har beslutat att ersätta 

Mariehamns stad för ordnandet av stödundervisning i 

svenska i Strandnäs skola under höstterminen 2017.



Diarienr.  ÅLR 2018/7052 Reg.datum  22-08-2018 Beslutsdatum   2018-08-27

Ärendemening Tillstånd för arbete eller åtgärder inom vägområde

Motpart

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart, 

Föredragande Ekblom Björn, 

Beslut
Beviljas förlängning av projekttiden till den 31.8.2018. 

(204 N1)



Beslut

Med stöd av 53 § 1 mom. landskapslag (1957:23) om 

allmänna vägar i landskapet Åland beslöt Ålands 

landskapsregering att bevilja Mariehamns Telefon AB 

tillstånd för grävning av draggrop vid kabeldragning 

längs med bygdeväg nr 216 Möckelövägen, landsväg nr 

204 Flygfältsvägen och bygdeväg nr 210 Norra 

Svibyvägen i Möckelö, Jomala kommun, enligt bifogad 

karta och de villkor som anges nedan. Enligt vår 

kännedom är det möjligt att det finns fornlämningar 

längs den aktuella sträckan vid bygdeväg nr 216 

Möckelövägen och Kulturbyrån ska därför kontaktas. 

(Se villkor 1) Villkor 1. Enligt vår kännedom är det 

möjligt att det finns fornlämningar längs den aktuella 

sträckan på Möckelövägen. Kulturbyrån ska därför 

kontaktas så att eventuella grävningar vid 

fornlämningsområde kan ske i samråd med dem. Om så 

inte sker förfaller tillståndet. Om den anhållna sträckan 

ändras efter samråd med Kulturbyrån ska detta 

meddelas till Vägnätsbyrån. 2. Kablarna ska placeras 

längs den yttre dikeskanten och så djupt under 

dikesbotten så att de inte skadas av normala 

vägunderhållsåtgärder. Väghållaren ansvarar inte för 

eventuella skador, som kan åstadkommas på kabel 

p.g.a. normala vägunderhållsåtgärder. Sökanden ska 

även ta kontakt med berörda ägare av förlagda rör, 

kablar, ledningar eller andra anordningar för att 

säkerställa att ingen åverkan görs på dessa. 3. 

Sökanden ska meddela Vägnätsbyrån minst 3 dagar 

före verkställande av etappen på landsväg nr 204 

Flygfältsvägen, om när de två veckorna med temporär 

hastighetsbegränsning på 50 km/h ska starta (enl. 

beslut ÅLR 2018/7130). Till anhållan inlämnad 

trafikanordningsplan (TA-plan) ska följas under arbetets 

gång (frånsett att hastighetsbegränsningen som lägst 

ska skyltas ned till 50 km/h). 4. Den planerade 

åtgärden ska utföras senast inom ett år från 

beslutsdatum. Om så inte sker förfaller tillståndet. Det 

finns möjlighet att ansöka om förlängning av 

utförandetiden. 5. Vägområdet ska efter arbetet 

återställas till minst samma skick som innan åtgärden 

utfördes och enligt eventuella anvisningar från 

väghållarens representant. Försyn ska hållas på platsen 

innan arbetsutförandet och en slutsyn ska hållas i 

samband med åtgärdens färdigställande. De båda 

synerna utförs av en representant från 

Infrastrukturavdelningen tillsammans med en 

representant för sökanden. 6. Sökanden ska på egen 

bekostnad utföra alla erforderliga åtgärder för 

skyddande av kablarna eller deras anordningar, vilket 

inkluderar flyttning vid behov, ifall vägen byggs om, 

breddas, grundförbättras eller förses med 

trafikanordningar såsom vägmärken, vägbelysning eller 

dylikt. 7. För framtida lokalisering av kablarna ska dessa 

GPS-inmätas och levereras i DWG format. Uppgifterna 

ska skickas till Infrastrukturavdelningen för kännedom 

senast vid slutssyn av arbetet. Koordinatsystemet ska 

vara ETRS GK20 med höjdsystemet N2000. 8. Alla 

kostnader för arbetet betalas av sökanden. Sökanden 

svarar även för eventuella reparationskostnader av 

körbanor, vägslänter och diken, vilka föranleds av 

arbetet, under fem års tid räknat från det att åtgärden 

avslutats. 9. För närmare bestämning av tiden för 

arbetet och med arbetsutförandet sammanhängande 

åtgärder ska sökanden kontakta ledande vägmästare 

eller arbetsledare vid vägunderhållet.



Diarienr.  ÅLR 2018/5906 Reg.datum  28-06-2018 Beslutsdatum   2018-08-27

Diarienr.  ÅLR 2018/7130 Reg.datum  24-08-2018 Beslutsdatum   2018-08-27

Ärendemening
Temporär hastighetsbegränsning landsväg nr 204 

Flygfältsvägen

Motpart

Beslut

Med stöd av 65 § Vägtrafiklag (1983:27) för landskapet 

Åland beslöt Ålands landskapsregering att införa en 

temporär hastighetsbegränsning på 50 km/h på 

landsväg nr 204 Flygfältsvägen, från korsningen med 

Lövuddsvägen till strax innan avtaget till Norra 

Svibyvägen, i Jomala kommun. Den temporära 

hastighetsbegränsningen sker under dagtid under två(2) 

veckor under perioden den 27.8.2018-31.12.2018. 

Sökanden ska meddela vägnätsbyrån minst tre(3) dagar 

före verkställande när dessa två veckor startar

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart, 

Föredragande Ekblom Björn, 

Ärendemening Stöd ur europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF)

Motpart Brändö Lax Ab

Beslut

Beslöts bevilja ett bidrag om 40 %, dock högst 

823.833,60 euro av godtagbara kostnader för 

investering i ”Ombyggnad förädlingsanläggning fas 1”. 

(122 N3)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Fiskeribyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Eklund-Melander Jenny, 

Föredragande Stolt Ralf, 


