
Diarienr.  ÅLR 2016/7566 Reg.datum  11-10-2016 Beslutsdatum   2019-06-12

Diarienr.  ÅLR 2019/4858 Reg.datum  11-06-2019 Beslutsdatum   2019-06-12

Diarienr.  ÅLR 2019/584 Reg.datum  21-01-2019 Beslutsdatum   2019-06-12

Diarienr.  ÅLR 2019/4315 Reg.datum  28-05-2019 Beslutsdatum   2019-06-12

Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2019-06-12 och 2019-06-12

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga 

och internationella frågor tjänstemannabeslut

Ärendemening Klagomål angående hälso- och sjukvård

Motpart

Beslut Beslut enligt brev 27 S3.

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Avdelningschef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Michelsson Bengt,

Föredragande Afrasiabi Emad,

Ärendemening Tillfällig trafikreglering

Motpart

Beslut

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

Åland beslöt Ålands landskapsregering att 13.6-

17.6.2019 på landsväg nr 4 i Godby, Finströms 

kommun, temporärt sänka hastigheten till 30 km/h och 

reglera trafiken i enlighet med bifogad TA-plan.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne,

Föredragande Lindfors Elin,

Ärendemening Finansieringsansökan

Motpart Stall Konvaljbacken

Beslut

Utifrån de av de er den 5.6.2019 inlämnade 

underlagen, anhållan jämte köpebrev, har 

landskapsregeringen konstaterat att näringsverksamhet 

kommer att fortgå i den byggnad som 

landskapsregeringen beviljat investeringsstöd för även 

efter att Stall Konvaljebacken har avslutat drivande av 

ridhusverksamhet i byggnaden. Trots att 

ridhusverksamheten, såsom framgår av ovan nämnda 

inlämnade underlag, har avslutats innan tre år har 

förflutit från datumet för den sista utbetalningen av 

investeringsstöd till Stall Konvaljebacken föranleder 

detta inte att det till Stall Konvaljebacken utbetalda 

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne,

Föredragande Åkergård Kenneth,
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Diarienr.  ÅLR 2019/4342 Reg.datum  28-05-2019 Beslutsdatum   2019-06-12

Diarienr.  ÅLR 2019/4377 Reg.datum  29-05-2019 Beslutsdatum   2019-06-12

Diarienr.  ÅLR 2019/4427 Reg.datum  31-05-2019 Beslutsdatum   2019-06-12

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga 

och internationella frågor tjänstemannabeslut

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Oterean Oy

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 12.6.2019 - 

31.5.2024 Villkor: 1. Tillståndet gäller för 

byggnadsarbete samt underhåll av infrastruktur. 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 

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga 

och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica,

Föredragande

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Lomnerhund

Beslut

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller kursverksamhet 

och konsultationer inom hundbranschen, personlig 

utveckling och mindre gårdsverksamhet. 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 Näringsrätt

Motpart Ojda Ab

Beslut

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för uthyrning och 

förvaltning av fastigheter och handel av varor. 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 

Beslutande Lindqvist Monica,

Föredragande
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Diarienr.  ÅLR 2019/4431 Reg.datum  31-05-2019 Beslutsdatum   2019-06-12

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Mr-Ruokailupalvelut Oy

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 12.6.2019 - 

11.6.2024 Villkor: 1. Tillståndet gäller för försäljning av 

mat från tält. 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 Näringsrätt

Motpart Backman & Mattsson Consulting Ab

Beslut

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för konsultation 

inom säkerhet samt försäljning och service av 

säkerhetsprodukter, båt- och fordonsrekond, mindre 

service, skyddsklädselmontering och försäljning av 

bilvårdsprodukter, idka handel med värdepapper och 

fastigheter. 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 

Beslutande Lindqvist Monica,

Föredragande
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