
Diarienr.  ÅLR 2019/1512 Reg.datum  19-02-2019 Beslutsdatum   2019-02-22

Diarienr.  ÅLR 2019/1086 Reg.datum  04-02-2019 Beslutsdatum   2019-02-22

Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2019-02-22 och 2019-02-22
6 cases found

Ärendemening Näringsrätt

Motpart

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga 

och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica, 

Föredragande

Ärendemening Hjälpmedel som inte ersätts av ÅHS

Motpart

Beslut Ansökan avvisas.

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Hälso- och 

sjukvårdsbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande Afrasiabi Emad, 

Föredragande



Diarienr.  ÅLR 2019/1104 Reg.datum  05-02-2019 Beslutsdatum   2019-02-22

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Asfalt AX Ab

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga 

och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica, 

Föredragande

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 1.3.2019 - 

29.2.2024 Villkor: 1. Tillståndet gäller för leverans, 

transport, försäljning, inköp, lagring, tillverkning, 

bearbetning av petrokemiska produkter; el, biobränsle 

och kemikalier, för införsel, leverans, uthyrning, 

installation och handel av relaterad utrustning till 

processteknik och biobränsle, maskiner och relaterade 

produkter, bensin- och bränslefördelningsverksamhet, 

kafeteria-, kiosk-, bilreparation- och 

biluthyrningsverksamhet samt för verksamhet inom 

energisektorn såsom uppförande och uthyrning av 

bioenergianläggningar, produktion av värme och 

elektrisk energi, ägande, tillverkning och försäljning av 

till energiproduktion relaterad utrustning, fastigheter, 

aktier, processer, relaterade specialisttjänster, 

försäljning och marknadsföring av processteknik. 

Företaget kan även delta i köp, försäljning och 

uthyrning av aktier, fastigheter, maskiner och 

utrustning och hyra ut patent-, produkt- och andra 

immateriella rättigheter. 2. Verksamheten ska bedrivas 

på svenska.ui 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.



Diarienr.  ÅLR 2019/1169 Reg.datum  06-02-2019 Beslutsdatum   2019-02-22

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Goodtech Environmental Service Ab

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga 

och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica, 

Föredragande

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 22.2.2019 - 

21.2.2024. Villkor: 1. Tillståndet gäller för 

asfalteringsarbeten samt därtill hörande verksamhet. 

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.



Diarienr.  ÅLR 2019/1176 Reg.datum  06-02-2019 Beslutsdatum   2019-02-22

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Trädgårdsspecialisten i Saltvik AB

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga 

och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica, 

Föredragande

Beslut

Permanent näringsrätt 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 produktion och 

entreprenadverksamhet, import och export av samt 

handel och agentur rörande mekaniska produkter samt 

andra produkter med anknytning till verkstadsindustri 

samt för annan sammanhängande verksamhet och för 

att äga och besitta verksamheten nödiga värdepapper. 

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 2015/7756 Reg.datum  26-06-2015 Beslutsdatum   2019-02-22

Ärendemening
Projektansökan ESF, FLEX-IN, en flexibel väg till 

inklusion

Motpart Mariehamns stad/Medborgarinstitutet

Beslut

Godkända stödberättigande kostnader är 66.932,31 

euro vilket tillsammans med schablonen om 40 % 

26.772,92 euro blir 93.705,24euro. Godkännes för 

utbetalning 93.705,24 euro, varav ESF-delen utgör 

46.852,62 euro, vilket utgör 50 % av projektets totala 

offentliga kostnader i enlighet med gällande 

finansieringsbeslut. (49 N1) 

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Stolt Ralf, 

Föredragande Sommarström Matias, 

Beslut

Permanent näringsrätt beviljad. Villkor: 1. Tillståndet 

gäller för handelsträdgård. 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.


