
Diarienr.  ÅLR 2019/8574 Reg.datum  05-11-2019 Beslutsdatum   2019-12-04

Diarienr.  ÅLR 2019/6761 Reg.datum  02-09-2019 Beslutsdatum   2019-12-04

Diarienr.  ÅLR 2019/9440 Reg.datum  04-12-2019 Beslutsdatum   2019-12-04

Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2019-12-04 och 2019-12-04

Ärendemening Ersättning för rådgivning

Motpart Furulund Ab

Beslut

Landskapsregeringen har den 4 december 2019 

beviljat Er förlängning av redovisningstiden för 

rådgivning. Förlängningen beviljas t.o.m. den 20 

december 2019. Slutredovisning ska göras innan 

förlängningstiden gått ut.

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån 

tjänstemannabeslut

Beslutande Franzell Leif, 

Föredragande

Ärendemening
Dispens om uppförande av byggnad närmare vägens 

mitt än stadgat, Mönbackavägen 355, Lemland

Motpart

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 byggnad närmare än 20 meter från landsvägs 

mittlinje i Vessingboda by, Lemland kommun. 

Tillståndet gäller för fastighet 417-419-5-46 för 

bastubyggnad med närmaste avstånd om 13,7 meter 

från landsvägs nr 340 Mönbackavägens mitt enligt i 

anhållan bifogad situationsplan.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart, 

Föredragande Ekblom Björn, 



Diarienr.  ÅLR 2019/4805 Reg.datum  10-06-2019 Beslutsdatum   2019-12-04

Diarienr.  ÅLR 2019/1132 Reg.datum  05-02-2019 Beslutsdatum   2019-12-04

Ärendemening
Teknisk kontroll av ansökan om EU-finansiering 

Leader Projekt: ÅBSK Plan

Motpart

Beslut

Förlängd projekttid och förtydligande om att möten 

för arbetsgruppen ingår i talkoarbetet godkänns och 

förändrad tidsplan har emottagits till kännedom. Alla 

kostnader och aktiviteter skall vara betalda, 

uppkomna och redovisade innan 31.8.2021. (Hyrrä-

nummer: 91605)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 

Ärendemening
Teknisk kontroll av ansökan om EU-finansiering 

Leader Projekt: Spektrum

Motpart Leader Åland r.f.

Beslut

Beviljas delfinansiering från Europeiska 

jordbruksfonden och Ålands landskapsregeringen 

inom ramen för landsbygdsutvecklingsprogram för 

landskapet Åland 2014–2020 i enlighet med 

landskapslagen om finansiering av 

landsbygdsnäringar (ÅFS 2016:29). Beviljas 

delfinansiering om 80 %, dock högst 39.600 euro. 

(Hyrrä-nummer: 103113)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 

Ärendemening Lönebokförare

Motpart

Beslut

Beslutades att lediganslå en tillfällig tjänst som 

lönebokförare vid finansavdelningens 

redovisningsbyrå.

Beslutande organ Finansavdelningen Avdelningschef tjänstemannabeslut

Beslutande Nyholm Conny, 

Föredragande



Diarienr.  ÅLR 2019/878 Reg.datum  29-01-2019 Beslutsdatum   2019-12-04

Diarienr.  ÅLR 2019/8947 Reg.datum  19-11-2019 Beslutsdatum   2019-12-04

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Lemeo AB

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga 

och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica, 

Föredragande

Ärendemening

Teknisk kontroll av ansökan om EU-finansiering 

Leader Projekt: Minskade näringsförluster från 

jordbruksmark inom vattenskyddsområde

Motpart Ålands Vatten Ab

Beslut

Beslöts att förtydligandet i projektbudgeten från "lokal 

och fika" till "lokal och förplägnad" för att vid 

heldagskurser/seminarium även ska kunna bjudas på 

mat godkännas. (Hyrrä-nummer: 86023)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 



Diarienr.  ÅLR 2019/8964 Reg.datum  20-11-2019 Beslutsdatum   2019-12-04

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Positive Life Solutions

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga 

och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica, 

Föredragande

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 att bedriva 

konsultverksamhet inom organisationsutveckling, 

ledarutveckling, individutveckling, tjänsteförmedling, 

sälj och marknadsföring, rekrytering och 

byggprojektledning, samt för att äga och förvalta 

värdepapper och lös egendom. 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.



Diarienr.  ÅLR 2019/820 Reg.datum  28-01-2019 Beslutsdatum   2019-12-04

Diarienr.  ÅLR 2019/9052 Reg.datum  22-11-2019 Beslutsdatum   2019-12-04

Ärendemening Näringsrätt

Motpart EV Trading AB

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga 

och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica, 

Föredragande

Ärendemening Avbytarstöd 2019

Motpart

Beslut

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån 

tjänstemannabeslut

Beslutande

Föredragande

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 4.12.2019-

18.11.2024. Villkor: 1. Tillståndet gäller för 

coachning, skolning och utbildning. 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.



Diarienr.  ÅLR 2019/9107 Reg.datum  25-11-2019 Beslutsdatum   2019-12-04

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Marina Hamnsundet Ab

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga 

och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica, 

Föredragande

Beslut

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för uthyrning och 

leasing av fritids- och sportutrustning. 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.



Diarienr.  ÅLR 2019/8380 Reg.datum  29-10-2019 Beslutsdatum   2019-12-04

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån 

Tjänstemannabeslut

Beslutande Häggblom Maija, 

Föredragande

Beslut

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 båtförvaring och service av båtar, 

för turismverksamhet såsom guidning, stuguthyrning 

och därmed förknippad verksamhet, för att erbjuda 

konsult- och disponenttjänster och för att äga och 

besitta 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. Motivering Sökanden beviljas 

rätt att utöva näring eftersom krav för beviljande av 

tillstånd enligt 4 § landskapslag (1996:47) om rätt att 

utöva näring och tidigare beslutspraxis är uppfyllda. 

Tillämpade lagrum 4 § landskapslag (1996:47) om 

rätt att utöva näring Övrigt Avgift 100 euro 

(faktureras separat) Ändringssökande 

Besvärsanvisning bifogas Bilagor Principdokument 

23.12.1999 För kännedom Ålands polismyndighet, 

Ålands näringsliv



Diarienr.  ÅLR 2019/8866 Reg.datum  15-11-2019 Beslutsdatum   2019-12-04

Diarienr.  ÅLR 2019/8494 Reg.datum  01-11-2019 Beslutsdatum   2019-12-04

Ärendemening Löneenhetschef

Motpart

Beslut

Beslöts lediganslå på nytt en ordinarie tjänst som 

löneenhetschef vid finansavdelningens 

redovisningsbyrå.

Beslutande organ Finansavdelningen Avdelningschef tjänstemannabeslut

Beslutande Nyholm Conny, 

Föredragande

Ärendemening Stödundervisning i svenska vårterminen 2019

Motpart Södersunda skola

Beslut

Landskapsregeringen har beslutat att ersätta Jomala 

kommun för ordnandet av stödundervisning i svenska 

i Södersunda skola under vårterminen 2019.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Storfors Elisabeth, 

Föredragande Halme-Wiklund Katarina, 

Ärendemening Tillstånd att byta ut avloppspumpstationen på Nåtö

Motpart Landskapets fastighetsverk

Beslut
Beslöts att ge sökanden tillstånd att i enlighet med 

det inkomna förslaget förnya avloppspumpstationen.


