
Diarienr.  ÅLR 2018/7616 Reg.datum  11-09-2018 Beslutsdatum   2018-11-14

Diarienr.  ÅLR 2017/3729 Reg.datum  16-05-2017 Beslutsdatum   2018-11-14

Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2018-11-14 och 2018-11-14
14 cases found

Ärendemening Finansieringsansökan

Motpart Elfberg & Stenius invest Ab

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Stolt Ralf, 

Föredragande Bäckman-Hägglund Tina, 

Ärendemening Avbytarstöd 2018

Motpart

Beslut

Enligt LF 2014/53 ersätter landskapsregeringen 80 % av 

kostnaderna för anlitande av avbytarföretagare under 

ledigheten. Ersättning betalas för maximalt 300 timmar för 

en högsta timpenning av 16 euro per timme. Redovisning 

över utbetald lön har inkommit. Total arbetstid under dessa 

fyra månader är 340,5 timmar, för vilka har erlagts lön 

11,50 euro per timme samt söndagsersättning 100 %. 

Utslaget på samtliga arbetade timmar blir den 

genomsnittliga timlönen då 13,85 euro. Ersättningen utgår 

därmed från följande totalkostnader: Grundlön inkl 

söndagstillägg 13,85 €/h Pensionspremie 19,0 % 2,63 

Socialskyddsavgift 0,86 % 0,12 Arpl 0,65 % 0,09 Gruppliv- 

och olycksfall 1 % 0,14 16,91 € Lönekostnaden i sin helhet 

överskrider taket på 16 euro per timme och kan därför 

utbetalas till maxbelopp, eller 12,80 euro per timme. 

Ersättningen för avbytarhjälpen under ledigheten blir 

därmed 300 timmar * 12,80 € eller 3.840 €

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande Loumann Annette, 

Föredragande



Diarienr.  ÅLR 2018/9369 Reg.datum  06-11-2018 Beslutsdatum   2018-11-14

Diarienr.  ÅLR 2018/8993 Reg.datum  25-10-2018 Beslutsdatum   2018-11-14

Ärendemening Penninginsamling

Motpart

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande

Ärendemening Penninginsamling

Motpart Katthjälpen r.f.

Beslut

Beviljat Giltighetstid och –område: Tillståndet gäller för tiden 

14.11.2018-1.11.2019 – landskapet Åland. Syfte: Till 

förmån för utsatta katter på Åland. Insamlingssätt: Genom 

internet, sociala medier, tidningsreklam, donationer, 

evenemang, 10 st insamlingsbössor samt en insamlingslista. 

Villkor: 1. Information om penninginsamlingen ska finnas på 

svenska språket. Detta innebär att all information till 

donationsgivarna ska finnas på svenska 2. Tillståndshavaren 

är skyldig att senast tre månader efter det insamlingen 

avslutats inlämna redovisning i två exemplar till Ålands 

polismyndighet, PB 73, 22101 Mariehamn. 

Redovisningsblankett finns bifogad samt på 

landskapsregeringens hemsida www.regeringen.ax. 

Tillståndet gäller under förutsättning att tillståndsvillkoren är 

uppfyllda.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande

Beslut
Utifrån godkända stödberättigande kostnader bevilja 755 

euro för utbetalning. (275 N1)



Diarienr.  ÅLR 2018/9414 Reg.datum  07-11-2018 Beslutsdatum   2018-11-14

Ärendemening Penninginsamling

Motpart

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande

Beslut

Beviljat Giltighetstid och –område: Tillståndet gäller för tiden 

1.1-31.12.2019 – landskapet Åland. Syfte: Till förmån för 

cancerforskning i Finland, rådgivnings- och stödtjänster för 

insjuknade och deras närstående samt ekonomiska bidrag till 

personer och familjer som hamnat i svårt ekonomiskt läge 

på grund av sjukdomen. Insamlingssätt: Genom brev, 

telefonsamtal, internet, sociala medier, tidningsreklam, 

utomhusreklam, donationer, inbetalning till bankgiro, 100 st 

insamlingsbössor samt evenemang. Villkor: 1. Information 

om penninginsamlingen ska finnas på svenska språket. 

Detta innebär att all information till donationsgivarna ska 

finnas på svenska. 2. Tillståndshavaren är skyldig att senast 

tre månader efter det insamlingen avslutats inlämna 

redovisning i två exemplar till Ålands polismyndighet, PB 73, 

22101 Mariehamn. Redovisningsblankett finns bifogad samt 

på landskapsregeringens hemsida www.regeringen.ax. 

Tillståndet gäller under förutsättning att tillståndsvillkoren är 

uppfyllda.



Diarienr.  ÅLR 2018/6764 Reg.datum  13-08-2018 Beslutsdatum   2018-11-14

Ärendemening Ansökan om vägmärke inom vägområde

Motpart Liberalerna på Åland

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart, 

Föredragande Lindfors Elin, 

Beslut

Beviljat Giltighetstid och –område: Tillståndet gäller för tiden 

1.1-31.12.2019 – landskapet Åland. Syfte: Till att främja 

hjärthälsa samt att stöda personer som redan insjuknat. 

Insamlingssätt: Genom brev, telefonsamtal, internet, sociala 

medier, tidningsreklam, utomhusreklam, donationer samt 

inbetalning till bankgiro. Villkor: 1. Information om 

penninginsamlingen ska finnas på svenska språket. Detta 

innebär att all information som riktas till donationsgivarna 

ska finnas på svenska. 2. Tillståndshavaren är skyldig att 

senast tre månader efter det insamlingen avslutats inlämna 

redovisning i två exemplar till Ålands polismyndighet, PB 73, 

22101 Mariehamn. Redovisningsblankett finns bifogad samt 

på landskapsregeringens hemsida www.regeringen.ax. 

Tillståndet gäller under förutsättning att tillståndsvillkoren är 

uppfyllda.



Beslut

Med stöd av 12 § vägtrafiklag (1983:27) för landskapet 

Åland beslöt Ålands landskapsregering att bevilja sökanden 

tillstånd att uppsätta valskyltar längs med de vägar där 

landskapet är väghållare, i enlighet med de villkor som 

anges nedan. Tillståndet gäller för valskyltar inför lagtings- 

och kommunalvalet 2019 och dessa får sitta uppe under 

perioden den 1.9.2019 – 23.10.2019. Villkor 1. Valskyltar 

och dess fästanordningar, som placeras inom vägområde (se 

bilaga 2, figur 1), ska vara eftergivliga. Till eftergivligt 

material räknas enklare träkonstruktioner nedsatta i mark 

utan större förankring (se bilaga 2, figur 2). 2. Anordningar 

av icke eftergivligt material såsom betongfundament, 

byggnadsställningar eller stora träplakat (se bilaga 2, figur 

3), ska placeras utanför vägområde: minst 3 meter från 

vägbanans yttre kant då hastighetsbegränsningen är 50 

km/h eller lägre, minst 7 meter från vägbanans yttre kant då 

hastighetsbegränsningen är 70 km/h och minst 9 meter från 

vägbanans yttre kant då hastighetsbegränsningen är 90 

km/h. Krav på skyltarnas utformning 3. Valskyltarna ska 

vara i sådan storlek att förbipasserande trafik kan uppfatta 

dem. 4. Valskyltarna ska utformas och placeras så att de 

anpassas till omgivningen. Valskyltarna ska inte kunna 

förväxlas med vägmärken eller andra trafikanordningar eller 

på annat sätt utgöra en trafikfara. Självlysande färger eller 

reflexmaterial får inte användas. 5. Användning av 

miljövänligt och återvinningsbart material till valskyltarna 

bör eftersträvas. Krav på skyltarnas placering 6. Om 

valskyltar placeras utanför vägområde, men inom vägens 

sido-, skydds- eller frisiktsområde ska markägaren 

kontaktas innan utplacering sker för att ge sitt samtycke. 7. 

Valskyltarna får inte hindra normala vägunderhållsåtgärder. 

Valskyltarna ska därför placeras så att avståndet från den 

yttre kanten av vägrenen till valskyltens närmaste kant är 

minst 1 meter. Valskyltarna får inte placeras på 

skötselområden, skiljeremsor mellan körbanor eller refuger. 

Väghållaren ansvarar inte för eventuella skador som 

förorsakas på valskyltarna vid vägunderhåll. 8. Valskyltarna 

får inte uppsättas på vägens innerslänt (se bilaga 2, figur 1). 

Valskyltarna får inte heller placeras på frisiktsområdet i 

korsningsområden, vid anslutningar eller i vägkurvor, så att 

de ur trafiksäkerhetssynpunkt utgör ett sikthinder. 9. 

Valskyltarna får inte skymma vägmärken och övriga 

väganordningar eller försvåra upptäckten av dessa. Krav på 

skyltarnas förankring 10. Valskyltarna får inte sättas fast i 

vägmärken eller andra trafikanordningar, broräcke eller i 

deras stödkonstruktioner. Det är inte heller tillåtet att fästa 

valskyltar på busskurer. 11. Valskyltarna ska förankras 

ordentligt så att de inte välter eller blåser omkull. Övriga 

krav 12. Utplacering av valskyltar ska ske så att trafiken 

orsakas så lite störningar som möjligt. Valskyltar ska om 

möjligt placeras ut och underhållas från gång- och 

cykelvägar eller sidovägar. 13. De personer som får i uppgift 

att sätta upp valskyltar ska ta del av samtliga villkor i detta 

beslut innan de börjar med uppsättningen. Sökanden är 

ansvarig för att tillståndet följs. 14. Sökanden ska efter 

valet, dock senast den 23.10.2019, ta bort valskyltarna. 15. 

Valskyltar som har placerats felaktigt eller inte har 

avlägsnats innan den 23.10.2019 kommer att plockas ned 

av vägunderhållet. Valskyltens ägare (sökanden) kommer 

att debiteras för utfört arbete om valskylt placerats så att 

den utgör en direkt trafikfara, om sökanden trots tillsägelse 

inte har flyttat på valskylt som placerats felaktigt eller om 

reklamskylt inte nedtagits enligt villkor 14. Valskyltarna kan 

återfås från Möckelö vägstation under ordinarie öppettider 

som är måndag-torsdag kl. 07.30-16.00 samt fredag kl. 

07.30-15.30. Den 8.11.2019 kasseras de valskyltar som inte 

har hämtats ut från Möckelö vägstation. Polisen har även 

rätt att plocka ner valskyltar som utgör trafikfara.



Diarienr.  ÅLR 2018/8909 Reg.datum  23-10-2018 Beslutsdatum   2018-11-14

Ärendemening Tillstånd för arbete eller åtgärder inom vägområde

Motpart Eckerö kommun

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart, 

Föredragande Lindfors Elin, 



Beslut

Med stöd av 41 § 5 mom. landskapslag (1957:23) om 

allmänna vägar i landskapet Åland beslöt Ålands 

landskapsregering att bevilja sökanden tillstånd att uppföra 

vägbelysning vid bygdeväg nr 134 Björnhuvudsvägen i 

Björnhuvud, Eckerö kommun, från svängplanen och ca 650 

m norrut, enligt de villkor som anges nedan. Villkor 1. Inom 

vägområde får inga stolpar eller anordningar av icke 

eftergivligt material monteras. Vid väg där 

hastighetsbegränsningen är = 50 km/h ska stolpar och 

anordningar av eftergivligt material monteras på ett avstånd 

av minst 2 m från vägbanans yttre kant. Stolpar och 

anordningar i ytterkurvor bör undvikas. 2. Belysningen bör 

ordnas så att bländningseffekter inte uppkommer för 

fordonstrafiken. 3. Eckerö kommun bekostar samtliga 

kostnader för arbete, material, underhåll och drift av 

vägbelysningen. 4. En trafikanordningsplan (TA-plan) ska 

inlämnas till Infrastrukturavdelningen för godkännande i god 

tid innan arbetet påbörjas. På trafikanordningsplanen ska 

tydligt anges när arbetet är planerat att ske. 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. Därför ska en försyn på 

platsen hållas innan arbetsutförandet och en slutsyn ska 

hållas i direkt anslutning till åtgärdens färdigställande. De 

båda synerna utförs av en representant från 

Infrastrukturavdelningen tillsammans med en representant 

för sökanden. 6. För framtida lokalisering av stolparna 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. 7. För närmare 

bestämning av tiden för arbetet och med arbetsutförandet 

sammanhängande åtgärder ska sökanden kontakta ledande 

vägmästare eller arbetsledare vid vägunderhållet.



Diarienr.  ÅLR 2018/4780 Reg.datum  06-06-2018 Beslutsdatum   2018-11-14

Diarienr.  ÅLR 2018/9077 Reg.datum  29-10-2018 Beslutsdatum   2018-11-14

Ärendemening Näringsrätt

Motpart ppmClean Ab

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica, 

Föredragande

Ärendemening
Uppdrag att ordna sysselsättningsfrämjande utbildning inom 

företagsekonomi

Motpart Styrelsen för Ålands gymnasium

Beslut

Ålands landskapsregering beslöt att ge styrelsen för Ålands 

gymnasium rätt att inleda den planerade utbildningen inom 

butiksservice- och försäljning i enlighet med inlämnat 

upplägg och anbud. Utbildningen som ska ge grundläggande 

kunskaper för att arbeta i butik som butiksbiträde/försäljare 

är 3 veckor lång och arrangeras i april 2019 med max. 12 

studerande. Kostanden för utbildningen utbetalas mot 

redovisning. Målgruppen är arbetslösa arbetssökande 

personer inregistrerade vid Ålands arbetsmarknads- och 

studieservicemyndighet och införsäkrade vid 

Folkpensionsanstalten. Ålands arbetsmarknads- och 

studieservicemyndighet antar studerande till utbildningen. 

Kostnaden får uppgå till högst 6060,45 € och belastar 

budgetmoment 53 500 sysselsättningsfrämjande utbildning.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Storfors Elisabeth, 

Föredragande Regårdh Bodil, 



Diarienr.  ÅLR 2018/9103 Reg.datum  30-10-2018 Beslutsdatum   2018-11-14

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Axoft AB

Beslut

Beviljat för tiden 14.11.2018 - 13.11.2023 Villkor: 1. 

Tillståndet gäller för systemutveckling. 2. Verksamheten ska 

bedrivas på svenska. 3. I verksamheten bör lokala resurser 

och lokal arbetskraft användas i mån av möjlighet. 4. 

Verksamheten skall vara förenlig med god sed och tillåten i 

lag. Ett villkor för tillståndet är att verksamhetsspråket är 

svenska. Detta innebär att kunder ska garanteras service 

och information på svenska samt att de anställda som är 

placerade på Åland ska kunna använda svenska i sitt dagliga 

arbete och få all information rörande anställningsförhållandet 

på svenska. Tillståndet gäller under förutsättning att 

villkoren är uppfyllda.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica, 

Föredragande

Beslut

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för vattenrening. 2. 

Bolaget skall ha hemort på Åland. 3. Minst två tredjedelar av 

ledamöterna och suppleanterna i styrelsen skall ha åländsk 

hembygdsrätt eller utan avbrott ha varit bosatta i landskapet 

Åland under minst fem år. 4. Verksamheten skall bedrivas 

på svenska. 5. I verksamheten bör lokala resurser och lokal 

arbetskraft användas i mån av möjlighet. 6. Verksamheten 

skall vara förenlig med god sed och tillåten i lag. Ett villkor 

för tillståndet är att verksamhetsspråket är svenska. Detta 

innebär att kunder ska garanteras service och information på 

svenska samt att de anställda som är placerade på Åland 

ska kunna använda svenska i sitt dagliga arbete och få all 

information rörande anställningsförhållandet på svenska. 

Tillståndet gäller under förutsättning att villkoren är 

uppfyllda.



Diarienr.  ÅLR 2018/9239 Reg.datum  01-11-2018 Beslutsdatum   2018-11-14

Diarienr.  ÅLR 2018/9574 Reg.datum  14-11-2018 Beslutsdatum   2018-11-14

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Naka Service oü

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica, 

Föredragande

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Jacobsson & Lind AB

Beslut

Beviljat för tiden 14.11.2018 - 1.11.2023 Villkor: 1. 

Tillståndet gäller för försäljning av kontorsmaterial. 2. 

Verksamheten ska bedrivas på svenska. 3. I verksamheten 

bör lokala resurser och lokal arbetskraft användas i mån av 

möjlighet. 4. Verksamheten skall vara förenlig med god sed 

och tillåten i lag. Ett villkor för tillståndet är att 

verksamhetsspråket är svenska. Detta innebär att kunder 

ska garanteras service och information på svenska samt att 

de anställda som är placerade på Åland ska kunna använda 

svenska i sitt dagliga arbete och få all information rörande 

anställningsförhållandet på svenska. Tillståndet gäller under 

förutsättning att villkoren är uppfyllda.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica, 

Föredragande



Diarienr.  ÅLR 2018/5055 Reg.datum  16-05-2018 Beslutsdatum   2018-11-14

Diarienr.  ÅLR 2018/8007 Reg.datum  25-09-2018 Beslutsdatum   2018-11-14

Ärendemening Karriärcoachning för projektdeltagare och vägledare

Motpart Verto konsult AB

Beslut Beslöt ånyo godkänna offert från företaget Verto Konsult AB.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Avdelningschef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Juslin Rainer, 

Föredragande Storfors Elisabeth, 

Ärendemening EU-bidrag, ESF, En samordnad sysselsättningsenhet

Motpart Ung Resurs r.f.

Beslut

Beslöts bevilja ett förskott om 70.000 euro av beviljat stöd 

om 294.683,00 euro för projektet ” En samordnad 

sysselsättningsenhet” inom ramen för Ålands strukturfonds 

program ”Entreprenörskap och kompetens”. Det beviljade 

förskottet kommer att avräknas mot redovisade och 

stödberättigade utgifter i enlighet med plan. (274 N1) 

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Stolt Ralf, 

Föredragande Sommarström Matias, 

Beslut

Beviljat för tiden 15 - 30.11.2023 Villkor: 1. Tillståndet 

gäller för fräsning av väg till Karlssons schakt & transport 

Ab. 2. Verksamheten ska bedrivas på svenska. 3. I 

verksamheten bör lokala resurser och lokal arbetskraft 

användas i mån av möjlighet. 4. Verksamheten skall vara 

förenlig med god sed och tillåten i lag. Ett villkor för 

tillståndet är att verksamhetsspråket är svenska. Detta 

innebär att kunder ska garanteras service och information på 

svenska samt att de anställda som är placerade på Åland 

ska kunna använda svenska i sitt dagliga arbete och få all 

information rörande anställningsförhållandet på svenska. 

Tillståndet gäller under förutsättning att villkoren är 

uppfyllda.


