
Diarienr.  ÅLR 2019/2850 Reg.datum  02-04-2019 Beslutsdatum   2019-06-04

Diarienr.  ÅLR 2019/4197 Reg.datum  23-05-2019 Beslutsdatum   2019-06-04

Diarienr.  ÅLR 2019/1845 Reg.datum  01-03-2019 Beslutsdatum   2019-06-04

Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2019-06-04 och 2019-06-04

Ärendemening
Tillstånd för väganslutning, Förändring av 

användingsändamål

Motpart Nora Hus Ab

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart,

Föredragande Lindfors Elin,

Ärendemening Tillstånd för arbete eller åtgärder inom vägområde

Motpart Kökar kommun

Beslut

Med stöd av 41 § 4 mom. landskapslag (1957:23) om 

allmänna vägar i landskapet Åland beslöt Ålands 

landskapsregering att sökanden beviljas tillstånd att hålla 

anordning närmare än 20 meter från landsvägs mittlinje i 

Överboda by, Kökar kommun. Tillståndet gäller för fastighet 

318-406-2-20 för fågelskådarplatå med närmaste avstånd 

om 12 meter från landsvägs, nr 760, mitt enligt i anhållan 

bifogad situationsplan och de villkor som anges nedan. 

Villkor 1. Landskapsregeringen förbehåller sig rätten att 

återkalla tillståndet om trafiksäkerheten eller väghållningen 

så kräver. Tillståndsinnehavaren ombesörjer då för 

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart,

Föredragande Lindfors Elin,

Ärendemening
Bokningsrätt för resa ändhamn - ändhamn Osnäs-

Hummelvik

Motpart Sandösunds Resort & Camping

Beslut

Bokningsrätt beviljas för Sandösund Resort & Camping 

måndag 19.8.2019, avg. kl. 13:30 Osnäs-Åva och avg. kl. 

15:15 Torsholma-Hummelvik med följande: - 1 st buss, 12 

m, 25 passagerare (Västersundom Skola, Vanda) Ovan 

nämnda bokningsrätt ändhamn-ändhamn är gjord i 

sökandens namn på AG-331. Ordinarie skärgårdsstaxa 

faktureras. Fordon med beviljad bokningsrätt ska vara klart 

att köra ombord senast 10–15 minuter före annonserad 

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Transportbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Karlman Niklas,

Föredragande Karlsson Gunilla,
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Diarienr.  ÅLR 2019/3808 Reg.datum  10-05-2019 Beslutsdatum   2019-06-04

Diarienr.  ÅLR 2019/4469 Reg.datum  03-06-2019 Beslutsdatum   2019-06-04

Ärendemening Kunskapskuppen 2019

Motpart

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Avdelningschef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Stenbäck Niklas,

Föredragande Storfors Elisabeth,

Ärendemening Kickoff 2019

Motpart Öppna högskolan

Beslut

Landskapsregeringen har beslutat att köpa tjänster i 

enlighet med offert från Öppna högskolan för seminariet 

Kick off 2019. Seminariet arrangeras 12.08 2019 på 

Alandica kultur och kongress. I offerten ingår kostnader för 

både grundskola och gymnasialstadiet även om 

seminarierna kommer att hållas åtskilda. Grundskolan har 

en heldag medan gymnasiet har en halvdag. För 

grundskolan är temat för Kickoff 2019 Utmanande 

undervisning – att synliggöra lärandet i en skola för alla. 

Seminariet riktar sig till alla lärare i grundskolan och 

omfattar en gemensam föreläsning av James Nottingham 

följt av ämnesvisa workshops i smågrupper. Ett mera 

specifikt program med inbjudan tas fram och skickas till alla 

berörda. För gymnasialstadiet är seminariet en halvdag som 

avslutas med en föreläsning av James Nottingham med 

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Avdelningschef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Stenbäck Niklas,

Föredragande Storfors Elisabeth,

Beslut

Med stöd av 52 § 2 mom. landskapslag (1957:23) om 

allmänna vägar i landskapet Åland beslöt Ålands 

landskapsregering att godkänna sökandens ansökan om 

flytt och breddning av anslutning från outbruten del av 

fastighet 170-420-3-50 i Möckelö by, Jomala kommun till 

bygdeväg nr 216 Möckelövägen. Ålands landskapsregering 

godkänner även sökandes ansökan gällande anslutning av 

gång- och cykelväg från ovan nämnd fastighet till bygdeväg 

nr 216 Möckelövägen. Ansökan beviljas enligt de villkor som 

anges nedan. Villkor Allmänt 1. Sökanden ska kontakta 

vägunderhållet vid Ålands landskapsregering för en försyn 

av platsen innan arbetet påbörjas och för en slutsyn efter 

utförd åtgärd. Synerna utförs av en representant från 

Infrastrukturavdelningen tillsammans med en representant 

för sökanden. Vägområdet ska efter arbetet återställas till 

minst samma skick som innan åtgärden utfördes och i 

enlighet med eventuella anvisningar från 

Infrastrukturavdelningen. (Se kontaktuppgifter under 

rubriken Information.) Den ursprungliga väganslutningen 

ska tas bort efter den nya anslutningens ibruktagande. 2. 

Sökanden står för samtliga kostnader för borttagande av 

den befintliga anslutningen, byggande av väganslutningen 

och gc-anslutningen, inklusive trumma, samt också för 

framtida underhåll av anslutningarna. Eventuella skador 

som uppstår på den allmänna vägen p.g.a. den de nya 

anslutningarna bekostas av sökanden. 3. Den planerade 

åtgärden ska utföras senast inom tre år från beslutsdatum. 

Om så inte sker förfaller tillståndet. Tekniska krav 4. 

Väganslutningen ska byggas så plant som möjligt i 

förhållande till den allmänna vägen, anslutningens 

släntlutning bör vara 1:2. Även vägtrumman ska följa denna 

släntlutning. 5. Anslutningens körbanebredd ska byggas 

cirka 10 meter bred. Gc-anslutningens körbanebredd ska 

byggas 4,5-5 meter bred. 6. Anslutningarna ska förses med 

en vägtrumma vars storlek ska anpassas efter platsens 

vattenflöde. Vägtrumman ska ha en inre diameter om minst 

30 cm eller större om vattenflödet fodrar det. Vägtrumman 

kan utgöras av plaströr (PEH-kvalitet) i SN8- klass eller 

motsvarande. Vägtrumman ska installeras enligt 

Infrastrukturavdelningens anvisningar. Dräneringen av 

sidoområdet ska ordnas så att inga skador uppstår för den 

allmänna vägen. Om anslutningen byggs på en 
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Diarienr.  ÅLR 2017/9639 Reg.datum  18-12-2017 Beslutsdatum   2019-06-04

Diarienr.  ÅLR 2017/6187 Reg.datum  15-08-2017 Beslutsdatum   2019-06-04

Diarienr.  ÅLR 2019/4300 Reg.datum  27-05-2019 Beslutsdatum   2019-06-04

Diarienr.  ÅLR 2019/4520 Reg.datum  04-06-2019 Beslutsdatum   2019-06-04

Diarienr.  ÅLR 2019/3304 Reg.datum  23-04-2019 Beslutsdatum   2019-06-04

Ärendemening Examensprov, Yrkeskunnande för trafikföretagare

Motpart

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne,

Föredragande Ringsby Per,

Ärendemening
Fri entré den 15 juni 2019 kl. 16.00-17.30 till Ålands 

kulturhistoriska museum och Ålands konstmuseum

Motpart

Beslut

Stiftelsen Ålands Vänners sr. skall anordna Anna-Lena 

Dreijers konstpris i Ålands konstmuseum lördagen den 

15.6.2019 mellan kl. 16.00-17.30. Tillställningen är öppen 

för allmänheten och till tillfället kommer det inte att 

uppbäras inträdesavgift. Tillställningen arrangeras i 

sammabete mellan Ålands konstmuseum och Stiftelsen 

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Löndahl Viveka,

Föredragande Dahlblom Annika,

Ärendemening Dispens för konventionellt utsäde Producerat

Motpart

Beslut
Dispens beviljas för användning av konventionellt utsäde i 

enlighet med Er ansökan.

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande

Föredragande

Ärendemening
Nationell medfinansiering Central Baltic Programme 2014-

2020 Seastop, Modern ports in Historic waters

Motpart Mariehamns Stad

Beslut
Utifrån godkända stödberättigande kostnader bevilja 

2.952,50 euro för utbetalning. (134 N1)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Åkergård Kenneth,

Föredragande Alopaeus Sara,

Ärendemening Finansieringsansökan

Motpart Oy Skinnars Ab

Beslut
Utifrån godkända stödberättigande kostnader bevilja 3.000 

euro för utbetalning. (133 N1)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Stolt Ralf,

Föredragande Alopaeus Sara,

Beslut

Landskapsregeringen beslöt att bekosta andra priset i 

frågetävlingen Kunskapskuppen 2019. Kunskapskuppen är 

en frågetävling för åländska elever i årskurs 6. 

Landskapsregeringen bekostar andra priset i tävlingen i 

form av en klassutfärd enligt pristagarna önskemål. Andra 

priset 2019 tilldelades Södersunda skola som önskade priset 

i form av en segeltur med Albanus till Rödhamn. Dagen 
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Diarienr.  ÅLR 2019/3304 Reg.datum  23-04-2019 Beslutsdatum   2019-06-04

Diarienr.  ÅLR 2019/4052 Reg.datum  20-05-2019 Beslutsdatum   2019-06-04

Diarienr.  ÅLR 2019/4059 Reg.datum  20-05-2019 Beslutsdatum   2019-06-04

Diarienr.  ÅLR 2019/4292 Reg.datum  27-05-2019 Beslutsdatum   2019-06-04

Diarienr.  ÅLR 2019/3699 Reg.datum  08-05-2019 Beslutsdatum   2019-06-04

Diarienr.  ÅLR 2019/3698 Reg.datum  08-05-2019 Beslutsdatum   2019-06-04

Ärendemening Erkännande av yrkeskvalifikationer, ämneslärare

Motpart

Beslut

Sökandens lärarexamen medför behörighet att verka som 

ämneslärare i matematik och fysik i grundskolans och på 

gymnasialstadiet i landskapet Åland.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Avdelningschef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Stenbäck Niklas,

Föredragande Rumander Annette,

Ärendemening Avbytarstöd 2019

Motpart Gräggnäs Gård och Sundqvist Nicklas

Beslut
Beslöts godkänna ansökan för totalt 300 timmar (30 dagar). 

(343 N2)

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande Loumann Annette,

Föredragande

Ärendemening Avbytarstöd 2019

Motpart

Beslut
Beslöts godkänna ansökan för totalt 300 timmar (30 dagar). 

(342 N2)

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande Loumann Annette,

Föredragande

Ärendemening Avbytarstöd 2019

Motpart

Beslut
Beslöts godkänna ansökan för totalt 75 timmar (15 dagar). 

(341 N2)

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande Loumann Annette,

Föredragande

Ärendemening Examensprov, Yrkeskunnande för trafikföretagare

Motpart

Beslut
Landskapsregeringen beslöt att inte godkänna sökanden i 

examensprovet avlagt den 31.05.2019.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne,

Föredragande Ringsby Per,

Beslut
Landskapsregeringen beslöt att inte godkänna sökanden i 

examensprovet avlagt den 31.05.2019.
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Diarienr.  ÅLR 2017/5856 Reg.datum  26-07-2017 Beslutsdatum   2019-06-04

Ärendemening Erkännande av yrkeskvalifikationer, klasslärare

Motpart

Beslut

Sökandens lärarexamen tillsammans med utförd 

anpassningsperiod medför behörighet att verka som 

klasslärare i årskurs 1–6 i grundskolor i landskapet Åland.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Avdelningschef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Stenbäck Niklas,

Föredragande Rumander Annette,

Ärendemening Erkännande av yrkeskvalifikationer

Motpart

Beslut

Villkorligt beslut. Sökandes lärarexamen medför behörighet 

att verka som klasslärare i årskurs 1–6 i grundskolor på 

Åland efter att sökande genomgått en kompensationsåtgärd 

bestående av ett lämplighetsprov alternativt en 

anpassningsperiod under handledning av en behörig 

yrkesutövare. Anpassningsperioden är ett läsår i någon av 

de årskurser sökande kompenserar för, i det här fallet i 

årskurs 4–6. Lämplighetsprovet planeras att ges i 

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Avdelningschef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Stenbäck Niklas,

Föredragande Rumander Annette,
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