
Diarienr.  ÅLR 2019/4520 Reg.datum  04-06-2019 Beslutsdatum   2019-06-13

Diarienr.  ÅLR 2019/4804 Reg.datum  10-06-2019 Beslutsdatum   2019-06-13

Diarienr.  ÅLR 2019/4338 Reg.datum  28-05-2019 Beslutsdatum   2019-06-13

Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2019-06-13 och 2019-06-13

Ärendemening Elarbeten Basanmälan, S2

Motpart Köks-Meny Storkök Ab

Beslut

Ålands landskapsregering beslöt att anteckna Köks-

Meny Storkök Ab i elentreprenörsregistret. Ålands 

landskapsregering beslöt att godkänna Jens 

Henriksson som verksamhetens ledare för elarbeten. 

Godkänd ledare för elarbeten är ansvarig för att 

villkoren i detta beslut följs. Landskapsregeringen 

kan återkalla detta tillstånd om innehavaren inte 

längre fyller de fordringar som förutsätts i detta 

tillstånd, om ersättaren för den ansvariga ledaren 

icke längre är i firmans tjänst eller om firman åtar 

sig arbeten i strid med detta tillstånd. Villkor 

Verksamheten får bedrivas under förutsättning att 

följande villkor iakttas: Vid elarbeten iakttas 

Landskapslag (2017:38) om tillämpning på Åland av 

rikets elsäkerhetslag och Landskapsförordning 

(2017:41) om tillämpning på Åland av 

riksförfattningar om elsäkerhet. Elmateriel och 

elanläggningar är i sådant skick som förutsätts i 

elsäkerhetslagen samt de stadganden och 

bestämmelser som utfärdats med stöd av den, innan 

de tas i drift eller överlåts till någon annan. De som 

utför elarbeten är yrkeskunniga och tillräckligt 

instruerade för sina uppgifter. Entreprenören ska ha 

till förfogande gällande åländsk ellagstiftning och de 

där ingående författningarna inklusive de i 

elsäkerhetsexamen ingående publikationerna och 

andra publikationer som är relevanta för 

verksamheten, de arbetsredskap som är nödvändiga 

för verksamheten samt nödvändiga mätinstrument. 

Ytterligare ska entreprenören ha tillräckliga 

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne,

Föredragande Lindström Johnny,

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

Ålands kulturhistoriska museum och Ålands 

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 Ålands Vänner sr.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån 

Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Löndahl Viveka,

Föredragande Dahlblom Annika,
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Diarienr.  ÅLR 2019/4340 Reg.datum  28-05-2019 Beslutsdatum   2019-06-13

Diarienr.  ÅLR 2019/3688 Reg.datum  07-05-2019 Beslutsdatum   2019-06-13

Diarienr.  ÅLR 2019/3719 Reg.datum  08-05-2019 Beslutsdatum   2019-06-13

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne,

Ärendemening Elnätsinnehavare, projektanmälan

Motpart Ålands Elandelslag

Beslut
Landskapsregeringen beslöt att anteckna anmälan 

till kännedom.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne,

Föredragande Lindström Johnny,

Ärendemening Behörighetsintyg Elbehörighet 2

Motpart

Beslut

Ålands landskapsregering utfärdar 

elbehörighetsintyg Eb2 till sökande med stöd av 65 

§ Elsäkerhetslagen (FFS 1135/2016), tillämpad på 

Åland med stöd av landskapslag (2017:38) om 

tillämpning på Åland av rikets elsäkerhetslag. 

Innehavaren har med denna elbehörighet rätt att 

arbeta som ledare av elarbeten och driftsledare för 

elektrisk utrustning och elanläggningar för högst 

1?000 V växelspänning och 1?500 V likspänning 

inom Åland, med undantag av monterings-, 

reparations- och underhållsarbeten på hissar.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne,

Föredragande Lindström Johnny,

Ärendemening Anmälan om elarbeten

Motpart Ecomar Ab

Beslut

Ålands landskapsregering beslöt att anteckna 

Ecomar Ab i elentreprenörsregistret med följande 

anmälda ändring. Ålands landskapsregering beslöt 

att godkänna Emil Palén som verksamhetens ledare 

för elarbeten. Tidigare ledare för elarbeten är Kent 

Klingberg. Godkänd ledare för elarbeten är ansvarig 

för att villkoren i detta beslut följs. 

Landskapsregeringen kan återkalla detta tillstånd 

om innehavaren inte längre fyller de fordringar som 

förutsätts i detta tillstånd, om ersättaren för den 

ansvariga ledaren icke längre är i firmans tjänst eller 

om firman åtar sig arbeten i strid med detta 

tillstånd. Villkor Verksamheten får bedrivas under 

förutsättning att följande villkor iakttas: Vid 

elarbeten iakttas Landskapslag (2017:38) om 

tillämpning på Åland av rikets elsäkerhetslag och 

Landskapsförordning (2017:41) om tillämpning på 

Åland av riksförfattningar om elsäkerhet. Elmateriel 

och elanläggningar är i sådant skick som förutsätts i 

elsäkerhetslagen samt de stadganden och 

bestämmelser som utfärdats med stöd av den, innan 

de tas i drift eller överlåts till någon annan. De som 

utför elarbeten är yrkeskunniga och tillräckligt 

instruerade för sina uppgifter. Entreprenören ska ha 

till förfogande gällande åländsk ellagstiftning och de 

där ingående författningarna inklusive de i 

elsäkerhetsexamen ingående publikationerna och 

andra publikationer som är relevanta för 

verksamheten, de arbetsredskap som är nödvändiga 

för verksamheten samt nödvändiga mätinstrument. 

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne,

Föredragande Lindström Johnny,
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Diarienr.  ÅLR 2019/594 Reg.datum  21-01-2019 Beslutsdatum   2019-06-13

Diarienr.  ÅLR 2017/7362 Reg.datum  27-09-2017 Beslutsdatum   2019-06-13

Diarienr.  ÅLR 2013/2028 Reg.datum  15-03-2013 Beslutsdatum   2019-06-13

Diarienr.  ÅLR 2019/4924 Reg.datum  12-06-2019 Beslutsdatum   2019-06-13

Diarienr.  ÅLR 2019/4922 Reg.datum  12-06-2019 Beslutsdatum   2019-06-13

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Hälso- och 

sjukvårdsbyrån tjänstemannabeslut

Ärendemening Fastställande av apoteksavgift 2018

Motpart Mariehamns 1 Apotek

Beslut
Fastställdes apoteksavgift för perioden 21.4 - 

31.12.2018.

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Hälso- och 

sjukvårdsbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande Afrasiabi Emad,

Föredragande

Ärendemening
Finansieringsstöd, avloppnätet i Lagmansby och 

Bertby, område 8

Motpart Saltviks kommun

Beslut

Landskapsregeringen beslöt att förlänga 

redovisningstiden för avloppsprojektet till den 

30.6.2019.

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån 

Tjänstemannabeslut

Beslutande Wennström Mikael,

Föredragande

Ärendemening

Teknisk kontroll av ansökan om EU-finansiering/ 

Leader Projekt: Skeppsföreningen Albanus 

ungdomsverksamhet Prentisarna

Motpart Skeppsföreningen Albanus r.f.

Beslut

Landskapsregeringen godkänner en omfördelning av 

godkända projektbudgetmedel mellan de i 

stödbeslutet ingående kostnadsslagen. (Hyrrä-

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne,

Föredragande Åkergård Kenneth,

Ärendemening
Teknisk kontroll av ansökan om EU-finansiering 

Leader Projekt: Utsiktstorn i Skarpnåtö

Motpart Skarpnåtö fiskelag

Beslut

Beviljas investeringsstöd (EU-delfinansierat) enligt 

landskapslagen om finansiering av 

landsbygdsnäringar (ÅFS2016:29). Delfinansiering 

från Europeiska jordbruksfonden och Ålands 

landskapsregering inom ramen för 

landsbygdsutvecklingsprogram för landskapet Åland 

2014-2020. Beviljas en delfinansiering om 60 %, 

dock högst 5.806,20 euro. (Hyrrä-nummer: 86505)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne,

Föredragande Åkergård Kenneth,

Ärendemening Elnätsinnehavare, projektanmälan

Motpart Ålands Elandelslag

Beslut
Landskapsregeringen beslöt att anteckna anmälan 

till kännedom.

Föredragande Lindström Johnny,
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Diarienr.  ÅLR 2019/4014 Reg.datum  17-05-2019 Beslutsdatum   2019-06-13

Diarienr.  ÅLR 2019/1017 Reg.datum  01-02-2019 Beslutsdatum   2019-06-13

Diarienr.  ÅLR 2019/4520 Reg.datum  04-06-2019 Beslutsdatum   2019-06-13

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

Ålands kulturhistoriska museum och Ålands 

Motpart

Beslut

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån 

Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Löndahl Viveka,

Föredragande Dahlblom Annika,

Ärendemening
Teknisk kontroll av ansökan om EU-finansiering 

Leader Projekt: Demokrati med film

Motpart
SKUNK - skärgårdsungdomarnas 

intresseorganisation rf

Beslut

Beslöts inom ramen för 

Landsbygdsutvecklingsprogrammet för landskapet 

Åland perioden 2014-2020, avslå SKUNK - 

skärgårdsungdomarnas intresseorganisation r.f. 

ansökan om delfinansiering för projektet Demokrati 

med film. (Hyrrä-nummer: 90901)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne,

Föredragande Åkergård Kenneth,

Ärendemening Ersättningsansökan

Motpart

Beslut

Beslöts att betala den yrkade ersättningen för 

försäkringens självrisk om 332 euro för reparation 

av fordonsskada. Kostnaden belastar 

budgetmomentet 75010, Upphandling av sjötrafik.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Transportbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Karlman Niklas,

Föredragande Schauman Sten,

Ärendemening Fastställande av apoteksavgift 2018

Motpart Godby Apotek

Beslut Fastställdes apoteksavgift för år 2018.

Beslutande Afrasiabi Emad,

Föredragande
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