
Diarienr.  ÅLR 2019/8093 Reg.datum  17-10-2019 Beslutsdatum   2020-02-11

Diarienr.  ÅLR 2020/800 Reg.datum  28-01-2020 Beslutsdatum   2020-02-11

Diarienr.  ÅLR 2020/794 Reg.datum  28-01-2020 Beslutsdatum   2020-02-11

Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2020-02-11 och 2020-02-11
8 cases found

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Investor Lemland Ab

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för 

rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica, 

Föredragande

Ärendemening
Utlåtande gällande avlägsnande av träd på Boda 

Tingsväg

Motpart ÅLR/Infrastrukturavdelningen

Beslut Beslöts att avge utlåtande enligt bilaga.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån 

Kulturmiljöenheten tjänstemannabeslut

Beslutande Sjöberg Pia, 

Föredragande

Ärendemening Klagomål angående hälso- och sjukvård

Motpart

Beslut Beslut enligt brev 15 S3.

Beslutande organ

Social- och miljöavdelningen Hälso- och 

sjukvårdsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Lindström Ylva, 

Föredragande Lönnroth Knut, 



Diarienr.  ÅLR 2020/831 Reg.datum  28-01-2020 Beslutsdatum   2020-02-11

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Bengt Dahlgren Stockholm AB, filial i Åland

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för 

rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica, 

Föredragande

Beslut

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för 

detaljhandel med kosmetika och andra 

kroppsvårdsprodukter samt övrig detaljhandel, för 

kroppsvårdsbehandling och försäljning av 

dithörande produkter, för fastighetsförvaltning och 

för att bedriva uthyrning, för ekonomitjänster och 

andra förvaltningstjänster och för 

sjöentreprenader. 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. 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.



Diarienr.  ÅLR 2020/25 Reg.datum  02-01-2020 Beslutsdatum   2020-02-11

Ärendemening
Understöd för politisk verksamhet och information 

/ kommunikation 2020

Motpart

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för 

rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Lindberg Ellinore, 

Föredragande

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 11.2.2020 - 

31.12.2024. Villkor: 1. Tillståndet gäller för 

bedrivande av konsulterande ingenjörsverksamhet 

inom områdena samhällsbyggnad och 

byggprocess, VVS, energiteknik, miljö, teknisk 

förvaltning samt förenlig verksamhet. 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 2020/1308 Reg.datum  11-02-2020 Beslutsdatum   2020-02-11

Ärendemening
Understöd för riksdagsledamotens verksamhet och 

för riksdagsledamotens arbetsrum på Åland 2020

Motpart

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för 

rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Lindberg Ellinore, 

Föredragande

Beslut

Grunddel Grunddelen om 160 357,50 euro fördelas 

enligt följande: Mottagare Fördelningsgrund 

Utbet.totalt Utbet./månad under Utbet.dec jan-nov 

2020 2020 Åländsk Center rf 9*(160 357,5/30) 48 

107,25 4 008,94 4008,91 Liberalerna på Åland rf 

6*(160 357,5/30) 32 071,50 2 672,63 2672,57 

Moderat Samling för 4*(160 357,5/30) 21 381,00 

1 781,75 1781,75 Åland rf Obunden Samling på 

4*(160 357,5/30) 21 381,00 1 781,75 1781,75 

Åland rf Ålands Socialdemokrater rf 3*(160 

357,5/30) 16 035,75 1 336,31 1336,34 Hållbart 

Initiativ rf 2*(160 357,5/30) 10 690,50 890,88 

890,82 Föreningen för Ålands 1*(160 357,5/30) 5 

345,25 445,44 445,41 Framtid rf Åländsk 

demokrati rf 1*(160 357,5/30) 5 345,25 445,44 

445,41 Jämställdhetsbonus Jämställdhetsbonusen 

om 17817,50 euro fördelas enligt följande: 

Mottagare Antal kandidater Fördelningsgrund 

Utbetalas Liberalerna på Åland rf 39 (19 kvinnor, 

20 män) 6*(17817,5/11) 9718,63 Ålands 

Socialdemokrater rf 34 (17 kvinnor, 17 män) 

3*(17817,5/11) 4859,32 Hållbart Initiativ rf 18 (9 

kvinnor, 9 män) 2*(17817,5/11) 3239,55 

Jämställdhetsbonusen utbetalas snarast.



Diarienr.  ÅLR 2020/1303 Reg.datum  11-02-2020 Beslutsdatum   2020-02-11

Ärendemening Trumbyte Snäckövägbank

Motpart

Beslut

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

landskapet Åland beslöt Ålands landskapsregering 

att införa temporär hastighetsbegränsning vid 

arbetsområdet på Snäckövägbank längs landsväg 

nr 800, Snäckövägen i Kumlinge kommun under 

tiden 12.2.2020 – 13.2.2020. Skyltning sker i 

enlighet med bifogad trafikanordningsplan.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart, 

Föredragande Sundblom Anders, 

Beslut

Utbetalas 17 000 euro som understöd för 

riksdagsledamotens verksamhet och för 

riksdagsledamotens arbetsrum på Åland för tiden 

1.1.2020-31.12.2020. För understödet gäller 

följande villkor: Understödet ska användas till 

sådana utgifter som orsakas av 

riksdagsledamotens verksamhet och för 

hyreskostnader som hänför sig till 

riksdagsledamotens arbetsrum på Åland.Om 

mottagaren tillfälligt placerar outnyttjade medel av 

det understöd som utbetalats, ska dessa medel 

placeras så att kapitalet 

tryggas.Riksdagsledamoten ska senast den 1 juni 

2021 tillställa landskapsregeringen en utredning 

om användningen av understödet.Användningen 

av understödet övervakas av Ålands 

landskapsregering. På begäran av 

landskapsregeringen ska riksdagsledamoten förete 

verifikat beträffande användningen av 

understödsmedlen.


