
Diarienr.  ÅLR 2020/2004 Reg.datum  09-03-2020 Beslutsdatum   2020-03-10

Diarienr.  ÅLR 2019/8576 Reg.datum  06-11-2019 Beslutsdatum   2020-03-10

Diarienr.  ÅLR 2019/8576 Reg.datum  06-11-2019 Beslutsdatum   2020-03-10

Beslutslista för ÅLR

Beslutsdatum mellan 2020-03-10 och 2020-03-10

12 cases found

Ärendemening
Utkomstskydd för personer med fibromyalgi år 

2020

Motpart

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån 

tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Gunilla, 

Föredragande

Ärendemening
Utkomstskydd för personer med fibromyalgi år 

2020

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljar mellanskillnaden 

mellan utkomstskyddsbeloppet för fibromyalgi och 

totala ålderspension för en person för perioden 1.4 

–31.12.2020. Utkomstskyddets månatliga belopp 

är 248,83 euro.

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån 

tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Gunilla, 

Föredragande

Ärendemening Specialsakkunnig i högskolefrågor

Motpart

Beslut

Ålands landskapsregering lediganslår en tillfällig 

tjänst som specialsakkunnig i högskolefrågor vid 

utbildnings- och kulturavdelningen, 

utbildningsbyrån, till och med 31.12.2020 med 

möjlighet till förlängning, under förutsättning att 

budgetmedel beviljas. Tillträde enligt 

överenskommelse. Ansökningshandlingarna ska 

vara landskapsregeringens registratur tillhanda 

senast den 1 april 2020, kl. 15.00 lokal tid.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Avdelningschef 

tjänstemannabeslut

Beslutande Stenbäck Niklas, 

Föredragande



Diarienr.  ÅLR 2017/949 Reg.datum  01-02-2017 Beslutsdatum   2020-03-10

Diarienr.  ÅLR 2018/4981 Reg.datum  08-06-2018 Beslutsdatum   2020-03-10

Diarienr.  ÅLR 2020/393 Reg.datum  14-01-2020 Beslutsdatum   2020-03-10

Diarienr.  ÅLR 2019/8682 Reg.datum  08-11-2019 Beslutsdatum   2020-03-10

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Ärendemening Tillstånd att bedriva resebyråverksamhet

Motpart Åland Expeditions Ab Oy

Beslut

Landskapsregeringen beslöt bifalla ansökan. 

Villkor: Före den 30 april 2020 ska som säkerhet 

ställas en bankgaranti för ett belopp om 10.000 

euro. Detta tillstånd förfaller om säkerhet inte har 

ställts inom denna tid.

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för 

rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannaföredra

Beslutande Slotte Michaela, 

Föredragande Nylund Elin, 

Ärendemening Investeringsstöd

Motpart

Beslut

Enligt redovisade kostnader för investeringsstöd 

betalas sista raten av stödbeloppet ut på 

21.393,49 euro.

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Eliasson-Myllykoski Siv, 

Ärendemening Startstöd till unga odlare

Motpart

Beslut Lyftande av räntestödslån har redan beviljats.

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Eliasson-Myllykoski Siv, 

Beslut

Landskapsregeringen beviljar mellanskillnaden 

mellan utkomstskyddsbeloppet för fibromyalgi och 

totala ålderspension för en person för perioden 

1.4–31.12.2020. Det månatliga beloppet är 731,24 

euro.



Diarienr.  ÅLR 2019/6646 Reg.datum  29-08-2019 Beslutsdatum   2020-03-10

Diarienr.  ÅLR 2019/7738 Reg.datum  08-10-2019 Beslutsdatum   2020-03-10

Ärendemening Jordförvärv i Lemland och Kökar

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljar ansökan om 

jordförvärvstillstånd. Tillståndet gäller under 

förutsättning att följande villkor är uppfyllda: 1. 

Produktiv skogsmark måste användas i produktivt 

syfte. Användningsändamålet får inte ändras utan 

tillstånd av landskapsregeringen. 

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för 

rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande

Ärendemening Jordförvärv i Sottunga

Motpart

Beslut
Landskapsregeringen beviljar ansökan om 

jordförvärvstillstånd.

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för 

rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande

Ärendemening Finansieringsansökan

Motpart Kallas SkärGård AB

Beslut

Beviljas enligt godtagbar kostnadskalkyl, ett stöd 

som utgör 30 %, dock högst 45.223,20 euro, av 

godtagbara kostnader för ombyggnad av fastighet 

till ett fungerande kök avseende café- och 

restaurangverksamhet samt fiskförädling. Av de i 

projektbudgeten ingående kostnaderna har lösa 

inventarier uppgående till 3. 497 euro strukits som 

icke stödberättigande kostnader liksom eget 

planeringsarbete, 5.000 euro, vilket bedömts som 

en driftskostnad. (53 N1) Stödet beviljas utifrån 

landskapsregeringens näringsstödprinciper vilka 

bl.a. stipulerar att exportkravet inte gäller för 

beviljande av investeringsbidrag i skärgården. 

Föredragande Åkergård Kenneth, 



Diarienr.  ÅLR 2019/9133 Reg.datum  26-11-2019 Beslutsdatum   2020-03-10

Diarienr.  ÅLR 2019/9132 Reg.datum  26-11-2019 Beslutsdatum   2020-03-10

Diarienr.  ÅLR 2019/9936 Reg.datum  20-12-2019 Beslutsdatum   2020-03-10

Ärendemening Jordförvärv i Brändö

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen konstaterar att sökanden har 

jordförvärvsrätt till en kvotdel om hälften (½) av 

fastigheten Påvals RNr 1:20 med stöd av 4 § 

landskapslagen (2003:68) om jordförvärvsrätt och 

jordförvärvstillstånd. Landskapsregeringen beviljar 

jordförvärvstillstånd för en kvotdel om hälften (½) 

av ett ca 22 ha stort outbrutet område från 

fastigheten Sjötycket RNr 1:4 i Lappo, Brändö. 

Tillståndet gäller under förutsättning att följande 

villkor är uppfyllda: 1. Produktiv skogsmark måste 

användas i produktivt syfte. 

Användningsändamålet får inte ändras utan 

tillstånd av landskapsregeringen. 

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för 

rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande

Ärendemening Jordförvärv i Brändö

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen konstaterar att sökanden har 

jordförvärvsrätt till en kvotdel om hälften (½) av 

fastigheten Påvals RNr 1:20 med stöd av 4 § 

landskapslagen (2003:68) om jordförvärvsrätt och 

jordförvärvstillstånd. Landskapsregeringen beviljar 

jordförvärvstillstånd för en kvotdel om hälften (½) 

av ett ca 22 ha stort outbrutet område från 

fastigheten Sjötycket RNr 1:4 i Lappo, Brändö. 

Tillståndet gäller under förutsättning att följande 

villkor är uppfyllda: 1. Produktiv skogsmark måste 

användas i produktivt syfte. 

Användningsändamålet får inte ändras utan 

tillstånd av landskapsregeringen. 

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för 

rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande



Ärendemening Jordförvärv i Mariehamn

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljar ansökan om 

jordförvärvstillstånd. Detta beslut ersätter beslut 

ÅLR 2019/9936, 12.2.2020. Villkor 1. Bolaget ska 

ha sin hemort i landskapet Åland. 2. Samtliga 

styrelsemedlemmar ska ha åländsk hembygdsrätt 

eller ha varit bosatta i landskapet sedan minst fem 

år tillbaka. Landskapsregeringen konstaterar att då 

sökandebolaget kommer att besitta fastigheten 

genom ett legoavtal är jordförvärvstillståndet 

giltigt för samma tidsperiod som legoavtalet är 

giltigt. Om legoavtalet i ett senare skede förnyas 

alternativt om sökandebolaget i ett senare skede 

beslutar köpa fastigheten är sökandebolaget 

tvunget att ansöka om ett nytt 

jordförvärvstillstånd.

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för 

rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande


