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Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2019-06-07 och 2019-06-07

Ärendemening Näringsrätt

Motpart On Fleek Åland Ab

Beslut

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för att bedriva 

specialiserad butikshandel med kosmetika och 

hygienartiklar samt anordnande av utbildning inom 

området. 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 

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga 

och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica,

Föredragande

Ärendemening Projekt programmering i grundskolan

Motpart

Beslut

Ålands landskapsregering har beslutat anta 15 lärare till 

projektet Programmering i grundskolan. Deltagarna 

representerar 9 olika skolor fördelade över alla 

skoldistrikt på Åland.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Storfors Elisabeth,

Föredragande Eklund Carola,

Ärendemening Projekt programmering i grundskolan

Motpart

Beslut

Ålands landskapsregering har beslutat anta 15 lärare till 

projektet Programmering i grundskolan. Deltagarna 

representerar 9 olika skolor fördelade över alla 

skoldistrikt på Åland.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Storfors Elisabeth,

Föredragande Eklund Carola,
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Diarienr.  ÅLR 2019/4230 Reg.datum  24-05-2019 Beslutsdatum   2019-06-07

Diarienr.  ÅLR 2018/7387 Reg.datum  03-09-2018 Beslutsdatum   2019-06-07

Diarienr.  ÅLR 2019/4564 Reg.datum  05-06-2019 Beslutsdatum   2019-06-07

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Nykarleby Bygg & Spåntak Öb

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 12.6.2019 - 

11.6.2024 Villkor: 1. Tillståndet gäller för 

spåntaksarbeten samt tjärstryknings- och diverse 

mindre målningsarbeten. 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 

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga 

och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica,

Föredragande

Ärendemening Barnkonsekvensanalys

Motpart

Beslut

Rädda Barnen på Åland r.f. har involverats i arbetet med 

revideringen av grundskolelagen genom att bistå med 

en barnkonsekvensanalys. Rädda Barnen har genomfört 

två höranden med elevråd från grundskolans 

högstadium; i november 2017 och i september 2018. 

Landskapsregeringen har tagit del av rapporterna från 

de två tillfällena. Rapporterna antecknas härmed till 

kännedom.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån 

tjänstemannabeslut

Beslutande Lindholm Kerstin,

Föredragande

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Lotsberget Ab

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 7.6.2019 - 

30.4.2024 Villkor: 1. Tillståndet gäller för 

fastighetsutveckling. 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 

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga 

och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica,

Föredragande
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