
Diarienr.  ÅLR 2019/8750 Reg.datum  12-11-2019 Beslutsdatum   2020-01-23

Diarienr.  ÅLR 2018/2931 Reg.datum  11-04-2018 Beslutsdatum   2020-01-23

Diarienr.  ÅLR 2015/7756 Reg.datum  26-06-2015 Beslutsdatum   2020-01-23

Diarienr.  ÅLR 2020/619 Reg.datum  21-01-2020 Beslutsdatum   2020-01-23

Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2020-01-23 och 2020-01-23
14 cases found

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån 

tjänstemannaföredragning

Ärendemening
Projektansökan ESF, FLEX-IN, en flexibel väg till 

inklusion

Motpart Mariehamns stad/Medborgarinstitutet

Beslut

Godkända stödberättigande kostnader är 75.600,86 

euro vilket tillsammans med schablonen om 40 % 

30.240,34 euro blir 105.841,20 euro. Godkännes för 

utbetalning 105.841,20 euro, varav ESF-delen utgör 

52.920,60 euro, vilket utgör 50 % av projektets totala 

offentliga kostnader i enlighet med gällande 

finansieringsbeslut. (20 N1)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Stolt Ralf, 

Föredragande Sommarström Matias, 

Ärendemening

Teknisk kontroll av ansökan om EU-finansiering/ 

Leader Projekt: Grunnebetet Bockberg Strömma 

Hammarland

Motpart

Beslut

Beslöts förlänga projektperioden för projektet 

Grunnebetet t.o.m. den 31.3.2020. (Hyrrä-

nummer:71374)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 

Ärendemening Avbytarstöd 2019

Motpart

Beslut
Beslöts godkänna ansökan för totalt 300 timmar. (71 

N2)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån 

tjänstemannabeslut

Beslutande Loumann Annette, 

Föredragande



Diarienr.  ÅLR 2020/620 Reg.datum  21-01-2020 Beslutsdatum   2020-01-23

Diarienr.  ÅLR 2019/6931 Reg.datum  09-09-2019 Beslutsdatum   2020-01-23

Diarienr.  ÅLR 2016/3235 Reg.datum  02-05-2016 Beslutsdatum   2020-01-23

Ärendemening Stöd ur Europeiska havs- och fiskerifonden EHFF

Motpart Saltviks kommun

Beslut
Beslöts avslå anhållan om stöd för "Servicehus 

Hamnsundet". (2 N3)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Fiskeribyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Eklund-Melander Jenny, 

Föredragande Stolt Ralf, 

Ärendemening Utvecklingsstöd

Motpart

Beslut

Beviljades 2.810 euro i stöd för kunskapsöverföring 

och information, praktisk vallodling - strategier för 

insådd, gödsling och fröblandning. (Projektnummer i 

Hyrrä: 119586)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve, 

Föredragande Franzell Leif, 

Ärendemening
Remissbegäran för utkast på den nya läroplanen för 

grundskolan på Åland

Motpart

Beslut

Inom utbildnings- och kulturavdelningen utarbetas ett 

förslag till ny läroplan för grundskolan på Åland. 

Landskapsregeringen beslöt 23.1 2020 att utkastet på 

den allmänna delen av läroplanen ska gå ut på remiss 

till alla skolor och övriga berörda instanser på Åland. 

Remisstiden pågår från 27.1 – 24.4 2020. Utbildnings- 

och kulturavdelningen ber alla remissinstanser att 

lämna in synpunkter gällande de delområden som 

berör deras verksamhet. Utbildnings- och 

kulturavdelningen ber att remisbegäran 

vidarebefordras till berörda nämnder och tjänstemän. 

Utkastet till den allmänna delen finns som bilaga. 

Kommentarer och synpunkter på utkastet ska skickas 

till registrator@regeringen.ax senast den 24 april 2020 

med hänvisning till ärendenummer ÅLR2019/ 619 och 

rubriken Remiss allmänna delen. 

Beslutande Storfors Elisabeth, 

Föredragande Halme-Wiklund Katarina, 



Diarienr.  ÅLR 2020/645 Reg.datum  22-01-2020 Beslutsdatum   2020-01-23

Diarienr.  ÅLR 2020/532 Reg.datum  20-01-2020 Beslutsdatum   2020-01-23

Ärendemening Tillstånd för specialtransporter

Motpart E K Lyft Ab

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart, 

Föredragande Lindfors Elin, 

Ärendemening Avbytarstöd 2020

Motpart

Beslut
Beslöts godkänna ansökan för 75 timmar årligt 

avbytarstöd. (72 N2)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån 

tjänstemannabeslut

Beslutande Loumann Annette, 

Föredragande

Ärendemening Stöd ur europeiska havs- och fiskerifonden EHFF

Motpart Ålands landskapsregering Miljöbyrån

Beslut

Beviljades förlängning av redovisningstiden för 

projektet ”Inventering av undervattensmiljöer kring 

Åland, med fokus på marina Natura 2000 habitat” till 

den 30 juni 2020. (3 N3)

Beslutande organ Näringsavdelningen Fiskeribyrån tjänstemannabeslut

Beslutande Stolt Ralf, 

Föredragande



Diarienr.  ÅLR 2018/4981 Reg.datum  08-06-2018 Beslutsdatum   2020-01-23

Ärendemening Investeringsstöd

Motpart

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Fellman Tomas, 

Föredragande Eliasson-Myllykoski Siv, 

Beslut

Med stöd av 9a § landskapsförordning (1993:104) om 

fordons konstruktion, utrustning, skick, användning 

och belastning beslöt Ålands landskapsregering att 

godkänna E K Lyft Ab dispens från gällande 

bestämmelser om maximal bredd och höjd hos fordon, 

i enlighet med de villkor som anges nedan. Tillståndet 

avser transport av stålkonstruktioner. Transporternas 

bredd är maximalt 4,8 meter, höjd är maximalt 4,95 

meter, längd är maximalt 22 meter och vikt maximalt 

21 ton. Transporterna utförs med 

fordonskombinationen lastbil och påhängsvagn. 

Transporterna utförs under perioden 27.1 – 12.4.2020 

kl. 01-02.00. Tidpunkten för transporterna kan 

justeras i överenskommelse med Ålands 

Polismyndighet. Tidpunkten för transporterna ska dock 

väljas så att den allmänna trafiken störs så lite som 

möjligt. Tillståndet avser rutten Långnäsvägen – 

Lemlandsvägen – Rökerirondellen – Sjukhusvägen – 

Sjukhusrondellen –Västra utfarten – Elverksgatan – 

Neptunigatan – Storagatan – Hamngatan Villkor 1. 

Sökanden ska meddela Ålands polismyndighet, 

Alarmcentralen och väghållaren senast två dagar innan 

transport, om transporten och dess avvikande 

dimensioner samt om det finns risk för blockering på 

vägavsnitten. Ålands polismyndighet och 

Alarmcentralen ska dessutom meddelas vid 

transportens start. 2. Sökanden ska följa 

anvisningsföreskriften ”Villkor för 

specialtransporttillstånd”, se bilaga 1. Innehavaren av 

tillståndet ansvarar, enligt bilagan, även för att 

erforderligt antal trafikdirigerare och varningsbilar 

åtföljer transporten. 3. Höjden på fordonet överstiger 

4,20 meter. Transportören och föraren ska kontrollera 

att en transport längs den transportrutt som ska 

användas är möjlig utan risk för sammanstötning med 

konstruktioner ovanom vägen. I händelse av att det 

finns kablage så måste dessa lyftas när transporten 

kör förbi. 4. Innehavaren av specialtransporttillståndet 

eller den som utför transporten ansvarar för de skador 

som specialtransporten orsakar vägen eller dess 

anordningar. För eventuella flyttningsåtgärder ska 

respektive sakägare kontaktas innan transporttillfället.



Diarienr.  ÅLR 2018/6900 Reg.datum  16-08-2018 Beslutsdatum   2020-01-23

Diarienr.  ÅLR 2019/7958 Reg.datum  15-10-2019 Beslutsdatum   2020-01-23

Diarienr.  ÅLR 2020/619 Reg.datum  21-01-2020 Beslutsdatum   2020-01-23

Ärendemening
Remissbegäran för utkast på den nya läroplanen för 

grundskolan på Åland

Motpart

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Storfors Elisabeth, 

Föredragande Halme-Wiklund Katarina, 

Ärendemening Ersättning för rådgivning

Motpart

Beslut
Enligt redovisade kostnader för rådgivning betalas 

stödbeloppet ut på 315 euro.

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Fellman Tomas, 

Föredragande Eliasson-Myllykoski Siv, 

Ärendemening Investeringsstöd

Motpart

Beslut

Enligt redovisade kostnader för investeringsstöd 

betalas andra raten av stödbeloppet ut på 5.647,33 

euro. (Projektnummer i Hyrrä: 80126)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Fellman Tomas, 

Föredragande Eliasson-Myllykoski Siv, 

Beslut
Enligt redovisade kostnader för investeringsstöd 

betalas stödbeloppet ut på 22.699,40 euro.



Beslut

Inom utbildnings- och kulturavdelningen utarbetas ett 

förslag till ny läroplan för grundskolan på Åland. 

Landskapsregeringen beslöt 23.1 2020 att utkast på 

fem av de nya ämnesdelarna ska gå ut på remiss till 

alla skolor och övriga berörda instanser på Åland. 

Ämnena är svenska, matematik, historia, 

samhällskunskap och bildkonst. De övriga ämnena 

kommer att gå ut på remiss under 2020 vartefter att 

de färdigställs. Remisstiden pågår från 27.1 – 24.4 

2020. Utbildnings- och kulturavdelningen ber alla 

remissinstanser att lämna in synpunkter gällande de 

delområden som berör deras verksamhet. Utbildnings- 

och kulturavdelningen ber att remissbegäran 

vidarebefordras till berörda nämnder och tjänstemän. 

Utkasten till ämnesdelarna finns som bilaga. 

Kommentarer och synpunkter på utkastet ska skickas 

till registrator@regeringen.ax senast den 24 april 2020 

med hänvisning till ärendenummer ÅLR2019/619 med 

rubriken Remiss ämnesdel X.


