
Diarienr.  ÅLR 2015/9542 Reg.datum  17-09-2015 Beslutsdatum   2019-02-13

Diarienr.  ÅLR 2015/10417 Reg.datum  14-10-2015 Beslutsdatum   2019-02-13

Diarienr.  ÅLR 2019/1287 Reg.datum  11-02-2019 Beslutsdatum   2019-02-13

Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2019-02-13 och 2019-02-13
14 cases found

Ärendemening Trafiktillstånd för beställningstrafik med lastbil

Motpart

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne, 

Föredragande Lundén Christina, 

Ärendemening

Förnyat avtal med Ålands hushållningssällskap r.f. 

gällande rådgivningen för primärnäringarna samt 

utvecklingsinsatser för lantbruket samordnat via 

Ålands hushållningssällskap för åren 2015-2020

Motpart

Beslut

Beslöts utbetala 50.000 euro utgörande 

fiskerirådgivningens del av verksamhetsbidraget till 

Ålands hushållningssällskap r.f.

Beslutande organ Näringsavdelningen Fiskeribyrån tjänstemannabeslut

Beslutande Eklund-Melander Jenny, 

Föredragande

Ärendemening Finansieringsansökan

Motpart Moss Sea Ab Hotel Svala

Beslut
Utifrån godkända stödberättigande kostnader bevilja 

5.827,69 euro för utbetalning. (32 N1)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Stolt Ralf, 

Föredragande Bäckman-Hägglund Tina, 



Diarienr.  ÅLR 2019/1287 Reg.datum  11-02-2019 Beslutsdatum   2019-02-13

Diarienr.  ÅLR 2019/1287 Reg.datum  11-02-2019 Beslutsdatum   2019-02-13

Diarienr.  ÅLR 2019/1287 Reg.datum  11-02-2019 Beslutsdatum   2019-02-13

Ärendemening Trafiktillstånd för beställningstrafik med lastbil

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljade tillstånd med nummer 

Nr 77 I1 Giltighetstid: Tillståndet gäller från och med 

den 14.02.2019 till och med den 13.02.2024. Art och 

fordon: Beställningstrafik med lastbil Stationsplats: 

Jomala kommun Utlåtande har begärts av Ålands 

polismyndighet.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne, 

Föredragande Lundén Christina, 

Ärendemening Trafiktillstånd för beställningstrafik med lastbil

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljade tillstånd med nummer 

Nr 76 I1 Giltighetstid: Tillståndet gäller från och med 

den 14.02.2019 till och med den 13.02.2024. Art och 

fordon: Beställningstrafik med lastbil Stationsplats: 

Jomala kommun Utlåtande har begärts av Ålands 

polismyndighet.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne, 

Föredragande Lundén Christina, 

Beslut

Landskapsregeringen beviljade tillstånd med nummer 

Nr 75 I1 Giltighetstid: Tillståndet gäller från och med 

den 14.02.2019 till och med den 13.02.2024. Art och 

fordon: Beställningstrafik med lastbil Stationsplats: 

Jomala kommun Utlåtande har begärts av Ålands 

polismyndighet.



Diarienr.  ÅLR 2019/1287 Reg.datum  11-02-2019 Beslutsdatum   2019-02-13

Diarienr.  ÅLR 2019/1287 Reg.datum  11-02-2019 Beslutsdatum   2019-02-13

Ärendemening Trafiktillstånd för beställningstrafik med lastbil

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljade tillstånd med nummer 

80 I1 Giltighetstid: Tillståndet gäller från och med 

den 14.02.2019 till och med den 13.02.2024. Art och 

fordon: Beställningstrafik med lastbil Stationsplats: 

Jomala Utlåtande har begärts av Ålands 

polismyndighet.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne, 

Föredragande Lundén Christina, 

Ärendemening Trafiktillstånd för beställningstrafik med lastbil

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljade tillstånd med nummer 

79 I1 Giltighetstid: Tillståndet gäller från och med 

den 14.02.2019 till och med den 13.02.2024. Art och 

fordon: Beställningstrafik med lastbil Stationsplats: 

Jomala Utlåtande har begärts av Ålands 

polismyndighet.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne, 

Föredragande Lundén Christina, 

Ärendemening Trafiktillstånd för beställningstrafik med lastbil

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljade tillstånd med nummer 

78 I1 Giltighetstid: Tillståndet gäller från och med 

den 14.02.2019 till och med den 13.02.2024. Art och 

fordon: Beställningstrafik med lastbil Stationsplats: 

Jomala Utlåtande har begärts av Ålands 

polismyndighet.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne, 

Föredragande Lundén Christina, 



Diarienr.  ÅLR 2012/5846 Reg.datum  19-06-2012 Beslutsdatum   2019-02-13

Diarienr.  ÅLR 2019/494 Reg.datum  17-01-2019 Beslutsdatum   2019-02-13

Diarienr.  ÅLR 2019/1332 Reg.datum  12-02-2019 Beslutsdatum   2019-02-13

Ärendemening Investeringsstöd

Motpart

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve, 

Föredragande Franzell Leif, 

Ärendemening Ansökan om projektunderstöd

Motpart Ålands producentförbund

Beslut

Beslöts utbetala ett förskott om 12.300 euro 

utgörande 75 % av finansieringen av deltagandet i 

den nordiska mattävlingen EMBLA 2019 i enlighet 

med finansieringsbeslut från den 1.2.2019 till Ålands 

producentförbund. Projektet redovisas i samband 

med anhållan om slututbetalning som skall göras 

senast den 1 november 2019.

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån 

tjänstemannabeslut

Beslutande Högman Sölve, 

Föredragande

Ärendemening

Ingående av avtal med Landsbygdsverket om 

överförande av skötseln av särskilda uppgifter vid 

Ålands landskapsregering

Motpart

Beslut

Beslöts fastställa verksamhetsrapport för år 2018 

över Ålands landskapsregerings skötsel av sina 

uppgifter som en del av utbetalningsstället inom 

landsbygdsutvecklingsprogrammet 2014-2020. (106 

N2)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån 

tjänstemannabeslut

Beslutande Högman Sölve, 

Föredragande



Diarienr.  ÅLR 2018/1490 Reg.datum  15-02-2018 Beslutsdatum   2019-02-13

Diarienr.  ÅLR 2019/845 Reg.datum  29-01-2019 Beslutsdatum   2019-02-13

Ärendemening Näringsrätt

Motpart

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga 

och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica, 

Föredragande

Ärendemening Investeringsstöd

Motpart

Beslut
Beslöts godkänna ändringen, så att eget arbete blir 

4.000 euro.

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve, 

Föredragande Franzell Leif, 

Beslut

Landskapsregeringen har 13 februari 2019 beslutat 

att ge Er tillstånd att påbörja Er investering i 

bevattningsanläggning. Således är kostnader för 

projektet som uppkommit efter detta beslut 

godtagbara och stödbara om investeringsstöd 

beviljas. Detta är inte ett beslut om huruvida stöd 

kommer att beviljas för investeringen. Ansökan om 

investeringsstöd ska lämnas in via databassystemet 

Hyrrä. Ansökan om investeringsstöd ska göras så fort 

som möjligt, dock senast inom 3 månader. Kontakta 

gärna Ålands hushållningssällskap för hjälp med 

ansökan.



Diarienr.  ÅLR 2019/846 Reg.datum  29-01-2019 Beslutsdatum   2019-02-13

Ärendemening Näringsrätt

Motpart

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga 

och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica, 

Föredragande

Beslut

Permanent näringsätt beviljad. Landskapsregeringen 

meddelar sökanden att fastigheter kan ägas och 

besittas utan näringsrätt, eftersom detta inte utgör 

sådan näringsutövning som omfattas av landskapslag 

(1996:47) om rätt att utöva näring. Villkor: 1. 

Tillståndet gäller för att hyra ut och bedriva handel 

med värdepapper och fastigheter, bedriva 

byggnadsverksamhet samt uthyrning av affärslokaler. 

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

Permanent näringsätt beviljad. Landskapsregeringen 

meddelar sökanden att fastigheter kan ägas och 

besittas utan näringsrätt, eftersom detta inte utgör 

sådan näringsutövning som omfattas av landskapslag 

(1996:47) om rätt att utöva näring. Villkor: 1. 

Tillståndet gäller för att hyra ut och bedriva handel 

med värdepapper och fastigheter samt bedriva 

byggnadsverksamhet 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.


