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Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2018-11-29 och 2018-11-29
13 cases found

Ärendemening Utlåtande om konstplan

Motpart Mariehamns stad Avdelningen för kultur och fritid

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån Ålands 

museum tjänstemannabeslut

Beslutande Procope-Ilmonen Susanne, 

Föredragande



Diarienr.  ÅLR 2018/9140 Reg.datum  30-10-2018 Beslutsdatum   2018-11-29

Ärendemening
Verksamhetsberättelse om privat hälso- och sjukvård 

2017

Motpart Idrottsakuten Åland AB

Beslut Antecknades till protokollet.

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Hälso- och sjukvårdsbyrån 

tjänstemannabeslut

Beslutande Latvala Ulla-Liisa, 

Föredragande

Beslut

Landskapsregeringens konstnämnd har tagit del av 

Konstplan för Mariehamns stad och vill framföra några 

synpunkter till Mariehamns stads Kultur- och 

fritidsnämnd. Vi omfattar förslaget med 0,7% men anser 

att drift och underhåll bör ligga utanför 0,7%. Vi önskar 

även framföra följande kommentarer: Konstnämnden 

anser att Konstplan för Mariehamns stad är omfattande 

och föreslår att planen skall vara ett dokument där 

huvudsakliga riktlinjer fastställs långsiktigt. Medan de 

förvaltningsmässiga riktlinjerna kan finnas i ett skilt 

dokument. Ifall Mariehamns stad ersätter 1%-regeln till 

den förslagna konstplanen är det mycket viktigt att 

konstnärer fortfarande skall få arbetstillfällen som 

tidigare. Den konstnärliga miljögestaltningen skall 

handhas av konstnärer. Det är även mycket viktigt att 

definiera vad den konstnärliga miljögestaltningen 

innefattar. Det är lätt hänt att t.ex. arkitektoniska 

detaljer, inredning mm, som inte är konst, finansieras 

med medel från konstplanen och utarmar konstplanens 

betydelse Slutligen vill konstnämnden understryka 

betydelsen av sakkunskap vid inköpen, så att 

anskaffningarna får mervärde för platsen, nyttjaren, 

besökaren mm. Därtill är det viktigt att inköpen 

granskas så att hållbarhet, underhåll mm beaktas före 

förvärvet. Konstnämnden har endast granskat 

konstplanen i stora drag. Konstnämnden tackar för att 

Mariehamns stads kultur- och fritidsnämnd hört 

konstnämnden och bistår även gärna i fortsättningen 

med sakkännedom i konstrelaterade frågor.



Diarienr.  ÅLR 2018/9413 Reg.datum  07-11-2018 Beslutsdatum   2018-11-29

Diarienr.  ÅLR 2018/9429 Reg.datum  08-11-2018 Beslutsdatum   2018-11-29

Diarienr.  ÅLR 2018/9616 Reg.datum  15-11-2018 Beslutsdatum   2018-11-29

Diarienr.  ÅLR 2018/9676 Reg.datum  16-11-2018 Beslutsdatum   2018-11-29

Ärendemening
Verksamhetsberättelse om privat hälso- och sjukvård 

2017

Motpart Erik Rustner Tandläkare Ab

Beslut Antecknades till protokollet.

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Hälso- och sjukvårdsbyrån 

tjänstemannabeslut

Beslutande Latvala Ulla-Liisa, 

Föredragande

Ärendemening
Verksamhetsberättelse om privat hälso- och sjukvård 

2017

Motpart

Beslut Antecknades till protokollet.

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Hälso- och sjukvårdsbyrån 

tjänstemannabeslut

Beslutande Latvala Ulla-Liisa, 

Föredragande

Ärendemening
Verksamhetsberättelse om privat hälso- och sjukvård 

2017

Motpart

Beslut Antecknades till protokollet.

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Hälso- och sjukvårdsbyrån 

tjänstemannabeslut

Beslutande Latvala Ulla-Liisa, 

Föredragande

Ärendemening
Verksamhetsberättelse om privat hälso- och sjukvård 

2017

Motpart

Beslut Antecknades till protokollet.

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Hälso- och sjukvårdsbyrån 

tjänstemannabeslut

Beslutande Latvala Ulla-Liisa, 

Föredragande



Diarienr.  ÅLR 2018/9705 Reg.datum  19-11-2018 Beslutsdatum   2018-11-29

Diarienr.  ÅLR 2018/9713 Reg.datum  19-11-2018 Beslutsdatum   2018-11-29

Diarienr.  ÅLR 2018/7624 Reg.datum  11-09-2018 Beslutsdatum   2018-11-29

Diarienr.  ÅLR 2018/9806 Reg.datum  22-11-2018 Beslutsdatum   2018-11-29

Ärendemening Startstöd till unga odlare

Motpart Gräggnäs gård

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve, 

Föredragande Franzell Leif, 

Ärendemening
Utlåtande om utbyte av vägtrumma på Tobölevägen vid 

Verkströmmen

Motpart Saltviks kommun

Beslut
Utlåtande: Miljöbyrån har granskat saken och har inget 

att anmärka.

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån 

Tjänstemannabeslut

Beslutande Kondelin Hanna, 

Föredragande

Ärendemening
Verksamhetsberättelse om privat hälso- och sjukvård 

2017

Motpart

Beslut Antecknades till protokollet.

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Hälso- och sjukvårdsbyrån 

tjänstemannabeslut

Beslutande Latvala Ulla-Liisa, 

Föredragande

Ärendemening
Verksamhetsberättelse om privat hälso- och sjukvård 

2017

Motpart

Beslut Antecknades till protokollet.

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Hälso- och sjukvårdsbyrån 

tjänstemannabeslut

Beslutande Latvala Ulla-Liisa, 

Föredragande



Diarienr.  ÅLR 2018/9506 Reg.datum  12-11-2018 Beslutsdatum   2018-11-29

Diarienr.  ÅLR 2018/9633 Reg.datum  15-11-2018 Beslutsdatum   2018-11-29

Ärendemening Näringsrätt

Motpart

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga 

och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica, 

Föredragande

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Doc Mäenkulma Oy

Beslut

Beviljat för tiden 1.1.2019 - 31.12.2023 Villkor: 1. 

Tillståndet gäller för specialläkartjänster inom öron-, näs- 

och strupsjukdomar. 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
Beviljades 36.000 euro i startstöd och 200.000 euro i 

lån. (2051 N2)



Diarienr.  ÅLR 2017/6161 Reg.datum  14-08-2017 Beslutsdatum   2018-11-29

Ärendemening
Temporär hastighetsbegränsning landsväg nr 1, 

Hammarlandsvägen

Motpart

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart, 

Föredragande Ekblom Björn, 

Beslut

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för 

specialsnickeriverksamhet. 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.



Beslut

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

Åland beslöt Ålands landskapsregering att förlänga 

beslutet (ÅLR 2017/1591 den 28.9.2017) om temporär 

hastighetsbegränsning av bashastigheten på 70 km/h 

inom arbetsområde för gång- och cykelvägen på 

sträckan Kungsö – Möckelö, sektion 3566-4050, längs 

landsväg nr 1 Hammarlandsvägen i Jomala kommun. 

Den temporära hastighetsbegränsningen förlängs från 

och med den 1.7.2018 tills dess att tilläggsbeställningen 

inom entreprenaden är färdigställd, avslutad samt 

emottagen av väghållaren utan anmärkningar. Därtill, 

förlängs även entreprenörens möjlighet att enligt 

beslutet (ÅLR 2017/6161 den 14.8.2017) temporärt 

kunna använda hastighetsbegränsning på 50 km/h inom 

arbetsområde för gång- och cykelvägen på sträckan 

Kungsö – Möckelö, sektion 3566-4050, längs landsväg 

nr 1 Hammarlandsvägen i Jomala kommun, enligt 

bifogad bilaga. Den temporära hastighetsbegränsningen 

förlängs från och med den 1.7.2018 tills dess att 

tilläggsbeställningen inom entreprenaden är färdigställd, 

avslutad samt emottagen av väghållaren utan 

anmärkningar. Den temporära hastighetsbegränsningen 

gäller mellan kl. 7.00-17.00. Skyltarna tas bort efter 

arbetsdagens slut. Avvikelse kan förekomma.


