
Diarienr.  ÅLR 2019/6191 Reg.datum  13-08-2019 Beslutsdatum   2019-08-19

Diarienr.  ÅLR 2019/3381 Reg.datum  25-04-2019 Beslutsdatum   2019-08-19

Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2019-08-19 och 2019-08-19

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Fantax Ab

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica,

Föredragande

Ärendemening
Frågeställningar kring fasta fornlämningar projekt 

Långnabba

Motpart Ålands Vindenergi Andelslag

Beslut Kulturbyrån beslöt avge utlåtande i ärendet, enligt bilaga.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån Enheten 

för kulturarvsförvaltning tjänstemannaföredr

Beslutande Helminen Mikko,

Föredragande Roe Freya,

https://w3d3.regeringen.ax/Reports/Rpe_ALR_declist03.asp?DIARYREF=2&TYPE=%5bobject%20Screen%5d
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Diarienr.  ÅLR 2019/5595 Reg.datum  03-07-2019 Beslutsdatum   2019-08-19

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Samskapa behandling AB

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica,

Föredragande

Beslut

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för kioskförsäljning av 

blommor, godis, läsk och mindre presenter. 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.

https://w3d3.regeringen.ax/Reports/Rpe_ALR_declist03.asp?DIARYREF=2&TYPE=%5bobject%20Screen%5d


Diarienr.  ÅLR 2019/5864 Reg.datum  17-07-2019 Beslutsdatum   2019-08-19

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Safetor Åland Ab

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 19.8.2019 - 

18.8.2024 Villkor: 1. Tillståndet gäller för privata 

säkerhetstjänster. 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.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica,

Föredragande

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 1.9.2019 - 

31.8.2024 Villkor: 1. Tillståndet gäller för dygnetruntvård 

för barn och unga inom ramen för social vård. 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.
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Diarienr.  ÅLR 2019/5912 Reg.datum  25-07-2019 Beslutsdatum   2019-08-19

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Ab Sever Union

Beslut

Beviljat. 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 försäljning av varor 

och tjänster inom turism-, underhållnings- och 

byggbranschen, kläd-, textil- och konfektionsindustrin 

samt för att bedriva export och import inom sagda 

branscher, för att bedriva restaurang- och 

caféverksamhet, sälja konsulttjänster och för att förvärva, 

besitta och överlåta 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.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica,

Föredragande
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