
Diarienr.  ÅLR 2019/5212 Reg.datum  19-06-2019 Beslutsdatum   2020-05-04

Diarienr.  ÅLR 2020/3301 Reg.datum  30-04-2020 Beslutsdatum   2020-05-04

Diarienr.  ÅLR 2020/2886 Reg.datum  14-04-2020 Beslutsdatum   2020-05-04

Beslutslista för ÅLR

Beslutsdatum mellan 2020-05-04 och 2020-05-04

19 cases found

Ärendemening Dyktillstånd

Motpart

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån kulturmiljöenheten 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Karlsson Jonas, 

Föredragande Lindholm Marcus, 

Ärendemening Dyktillstånd

Motpart Hämeenlinnan sukeltajat ry, Tavastehus dykare rf

Beslut

Sökanden har på anhållan i stöd av Landskapslagen (2007:19) om skydd av det 

maritima kulturarvet beviljats tillstånd att i landskapet Åland utöva dykning. Tillståndets 

giltighetstid är 01.6.2020 –31.12.2024. Tillståndet har beviljats på följande villkor: 1. 

Dykning inom landskapet Åland med undantag för med speciella restriktioner belagda 

områden enligt bilaga 2. 2. Innan dykning inleds respektive avslutas skall anmälan 

göras till Ålands sjöbevakningsstation, tel. 018 57055. 3. Dykningsplatsen skall 

utmärkas med internationellt igenkänningstecken för dykningsverksamhet när dykning 

pågår. Penetration av vrak är inte tillåtet. 4. Rapport över dykningsverksamhet skall 

avges årligen på fastställt formulär. Rapport skall inlämnas även om ingen 

dykverksamhet har skett. Rapporten inlämnas till Ålands landskapsregering, 

kulturbyrån, senast den 31 december innevarande år. Till rapporten bifogas utdrag ur 

dykdagbok med varje dykning specificerad. Ur dykdagboken bör datum, plats och djup 

framgå. 5. I händelse av fynd skall bifogad fyndrapportblankett noggrant ifyllas. 

Bärgning av föremål, som omfattas av 2 § landskapslagen (2007:19) om skydd av det 

maritima kulturarvet, är förbjuden utan landskapsregeringens tillstånd. 6. I övrigt skall 

vid dykning iakttas stadgandena i landskapslagen om skydd av det maritima 

kulturarvet. 7. Ansvarig dykledare skall vara närvarande vid dykning i stöd av 

grupptillstånd. 8. Rapport över dykincidenter skall i förekommande fall snarast inlämnas 

till Ålands landskapsregering, kulturbyrån. Landskapsregeringen kan med omedelbar 

verkan upphäva dyktillståndet om tillståndets villkor inte åtföljs.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån kulturmiljöenheten 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Karlsson Jonas, 

Föredragande Lindholm Marcus, 

Ärendemening Implementering av lag och läroplan i barnomsorg och grundskola

Motpart

Beslut

Ålands landskapsregering beslöt 4.5 2020 att godkänna Öppna högskolans offert för att 

ordna utbildningshelheten Styrka, hälsa och medkänsla – positiv psykologi i skola och 

undervisning

Beslutande organ Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån tjänstemannaföredragning

Beslutande Storfors Elisabeth, 

Föredragande Halme-Wiklund Katarina, 



Diarienr.  ÅLR 2017/5473 Reg.datum  03-07-2017 Beslutsdatum   2020-05-04

Diarienr.  ÅLR 2019/8750 Reg.datum  12-11-2019 Beslutsdatum   2020-05-04

Diarienr.  ÅLR 2019/9881 Reg.datum  19-12-2019 Beslutsdatum   2020-05-04

Ärendemening Avbytarstöd 2019

Motpart

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande Loumann Annette, 

Föredragande

Ärendemening Avbytarstöd 2019

Motpart

Beslut

Ett återkrav utöver det obefogade måste rimligtvis tolkas så, att den summan, i ert fall 

497,66 euro, i stället hade varit möjlig att bevilja år 2019, eftersom taket inte längre 

var nått. Det beviljas därför nu som rättelse i efterskott. Den utbetalda lönen är 3.900 

euro, och då stödprocenten är 80 %, uppnås den möjliga stödsumman lätt. Ni beviljas 

alltså i efterskott ett avbytarstöd med privat anställd avbytare för år 2019 om 497,66 

euro, som en ersättning för det som återkrävts er för mycket. (177 N2)

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande Loumann Annette, 

Föredragande

Ärendemening Avbytarstöd 2017

Motpart

Beslut

Det avbytarstöd som utbetalades år 2017 faller bort ur beräkningen år 2020, då 

beräkningsgrunden är stöd utbetalade åren 2018 - 2020. Beviljat avbytarstöd år 2017 

var just precis 3.386,10 euro, samma summa det funnits utrymme för ifall staten inte 

beviljat gården krisstöd. I praktiken innebär detta, att återkravet kan regleras genom 

att innehålla avbytarstöd som gården är berättigat till under detta år, ifall gården kan 

redovisa giltig annan orsak till avbytarstöd än enbart ledighet, och att avbytaren är 

privat anställd. (176 N2)

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande Loumann Annette, 

Föredragande

Beslut

Sökanden har på anhållan i stöd av Landskapslagen (2007:19) om skydd av det 

maritima kulturarvet beviljats tillstånd att i landskapet Åland utöva dykning. Tillståndets 

giltighetstid är 15.5.2020 –31.12.2020. Tillståndet har beviljats på följande villkor: 1. 

Dykning inom landskapet Åland med undantag för med speciella restriktioner belagda 

områden enligt bilaga 2. 2. Innan dykning inleds respektive avslutas skall anmälan 

göras till Ålands sjöbevakningsstation, tel. 018 57055. 3. Dykningsplatsen skall 

utmärkas med internationellt igenkänningstecken för dykningsverksamhet när dykning 

pågår. Penetration av vrak är inte tillåtet. 4. Rapport över dykningsverksamhet skall 

avges årligen på fastställt formulär. Rapport skall inlämnas även om ingen 

dykverksamhet har skett. Rapporten inlämnas till Ålands landskapsregering, 

kulturbyrån, senast den 31 december innevarande år. Till rapporten bifogas utdrag ur 

dykdagbok med varje dykning specificerad. Ur dykdagboken bör datum, plats och djup 

framgå. 5. I händelse av fynd skall bifogad fyndrapportblankett noggrant ifyllas. 

Bärgning av föremål, som omfattas av 2 § landskapslagen (2007:19) om skydd av det 

maritima kulturarvet, är förbjuden utan landskapsregeringens tillstånd. 6. I övrigt skall 

vid dykning iakttas stadgandena i landskapslagen om skydd av det maritima 

kulturarvet. 7. Ansvarig dykledare skall vara närvarande vid dykning i stöd av 

grupptillstånd. 8. Rapport över dykincidenter skall i förekommande fall snarast inlämnas 

till Ålands landskapsregering, kulturbyrån. Landskapsregeringen kan med omedelbar 

verkan upphäva dyktillståndet om tillståndets villkor inte åtföljs.



Diarienr.  ÅLR 2019/9978 Reg.datum  27-12-2019 Beslutsdatum   2020-05-04

Diarienr.  ÅLR 2020/1201 Reg.datum  06-02-2020 Beslutsdatum   2020-05-04

Diarienr.  ÅLR 2020/2900 Reg.datum  15-04-2020 Beslutsdatum   2020-05-04

Ärendemening Avbytarstöd 2020

Motpart GBS Häggblom

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande Loumann Annette, 

Föredragande

Ärendemening Avbytarstöd 2020

Motpart

Beslut

Enligt LL 2014:53 och LL 2019/88 ersätter landskapsregeringen 80 % av kostnaderna 

för anlitande av privat anställd avbytare under ledigheten. Kostnadsersättningen är 

sedan 1.9.2019 högst 18 euro per timme och betalas för maximalt 300 timmar. 

Redovisning har inkommit. Timlön 15,00 €/h Pensionsavgift 18,15 % 2,72 

Socialskyddsavgift 1,34 % 0,20 Arpl 0,5 % 0,07 Semesterersättning 12,5 % 1,87 19,86 

€/h Kostnaderna överstiger 18 euro per timme och ni kan därmed beviljas maximalt 

stödbelopp 300 timmar * 0,8 * 18 € eller 4.320 € Ni har haft en överskridning på 

deminimisstödet under åren 2017 och 2018 på 3.956,23 euro, då gränsen för stöd som 

beviljats från denna klumpsumma under en treårsperiod varit 15.000 euro. Enligt 

överenskommelse har sammanlagt 3.637 euro summa som en del av återbetalningen av 

det tidigare för mycket utbetalda stödet. Återstående 319,23 euro innehålls från denna 

utbetalning, och återkravet är därmed i sin helhet reglerat. Utbetalas 4.000,77 euro. Ni 

har därmed beviljats 18.408 euro i deminimisstöd för åren 2018 - 2020. Eventuella stöd 

som ytterligare kan beviljas er under deminimiskvoten år 2020 är 1.592 euro. (180 N2)

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande Loumann Annette, 

Föredragande

Ärendemening Ersättning för årsledighet, moders- och faderskapsledighet för lantbrukare 2019

Motpart

Beslut

Den instans som redovisar stöden till EU kommenterade efter rättelsen, att återkravet 

helt naturligt inte kan vara större än det stöd som beviljats för mycket, även om den 

lista som skickades till landskapsregeringen lätt kunde tolkas felaktigt. Därmed var 

återkravet för år 2018 obefogat. Du beviljas därmed det obefogade återkravet som 

motsvarande utbetald andel av 2019 års stöd i efterskott, dvs 203,11 euro. 

Utbetalningen påverkar inte 2020 års avbytarstöd. (179 N2)

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande Loumann Annette, 

Föredragande

Beslut

Eftersom ni enligt ÅFS 2014:53 har rätt till 300 timmar stöd för ledighet, och också 

utnyttjat detta, finns möjligheten att bevilja stöd för privat anställd avbytare för 

ytterligare 40,3 timmar år 2019, motsvarande 580 euro, innan stödtaket nås. Den 

resterande återbetalningen efter den tidigare innehållningen är 899,23 euro (3.956,23 

euro - 3.057 euro. Efter att ytterligare 580 euro utnyttjats och innehålls är den 

kvarvarande summan, som kan innehållas från år 2020 års avbytarstöd 319, 23 euro. 

(178 N2)



Diarienr.  ÅLR 2020/3136 Reg.datum  23-04-2020 Beslutsdatum   2020-05-04

Diarienr.  ÅLR 2020/2999 Reg.datum  17-04-2020 Beslutsdatum   2020-05-04

Diarienr.  ÅLR 2020/3011 Reg.datum  17-04-2020 Beslutsdatum   2020-05-04

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Ateljé Pli Ab

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica, 

Föredragande

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Svevia AB (publ)

Beslut

Sökande: CFF Support AB (556892-2974) Hemort: Motala Beslut Tillfällig näringsrätt 

beviljas för tiden 18.6.2020-17.6.2025. Villkor: 1. Tillståndet gäller för vägmålning och 

vägmarkeringsuppdrag på gator. 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

Ärendemening Avbytarstöd 2020

Motpart

Beslut Beslöts godkänna ansökan för totalt 300 timmar (30 dagar). (182 N2)

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande Loumann Annette, 

Föredragande

Beslut

Enligt LF 2014/53 ersätter landskapsregeringen 80 % av kostnaderna för anlitande av 

privat anställd avbytare under ledigheten. Ersättning betalas för maximalt 300 timmar 

för maximala kostnader av 18 euro per timme. Redovisning har inkommit i form av 

löneutbetalning med separat timredovisning. Avbytaren jobbar på egen begäran alla 

helger, och förmodligen i alla fall en ledig dag i veckan. Om man utgår från lika långa 

arbetsdagar, och att söndagens timmar uppräknas med 100 %, kan timlönen därmed 

uppräknas med 1/6 eller 16,67 %. Också semesterersättningens storlek har uppskattats 

utgående från att alla veckor innebär en dag helgarbete. Timlönen för februari 

uppräknas till 1,167 * 9,63 €/h eller 11,24 € och för mars 1,167 * 10 €/h 11,67 € 

Februari Mars Timlön 150 h 1.685,70 € 1.750,50 € Pensionspremie 18,15 % 305,95 

317,72 Sjukförsäkringsavgift 1,34 % 22,59 23,46 Arpl 0,50 % 8,42 8,75 

Semesterersättning 9 % 151,71 157,55 Olycksfallsförsäkring 0,87 % 14,66 15,23 

4.323,91 € 2.273,21 € Med övriga omkostnader inräknade blir den totala 

ersättningsberättigade kostnaden därmed 80 % av 4.462,24 euro eller 3.569,79 euro. 

(181 N2)



Diarienr.  ÅLR 2020/3065 Reg.datum  21-04-2020 Beslutsdatum   2020-05-04

Diarienr.  ÅLR 2020/3310 Reg.datum  30-04-2020 Beslutsdatum   2020-05-04

Diarienr.  ÅLR 2020/3019 Reg.datum  20-04-2020 Beslutsdatum   2020-05-04

Ärendemening Investeringsstöd

Motpart

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve, 

Föredragande Franzell Leif, 

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Magictan Finland Ab

Beslut

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för reklamprodukter och tillhörande verksamhet. 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

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Annas Design

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 4.5.2020-3.5.2025. Villkor: 1. Tillståndet gäller för 

fotograferingar och fototjänster. 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

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för inredningsverksamhet, möbeldesign, 

produktdesign, försäljning av inredning och produkter samt konsultverksamhet. 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 2020/3020 Reg.datum  20-04-2020 Beslutsdatum   2020-05-04

Diarienr.  ÅLR 2020/3240 Reg.datum  28-04-2020 Beslutsdatum   2020-05-04

Diarienr.  ÅLR 2020/3248 Reg.datum  28-04-2020 Beslutsdatum   2020-05-04

Diarienr.  ÅLR 2019/1332 Reg.datum  12-02-2019 Beslutsdatum   2020-05-04

Ärendemening Investeringsstöd

Motpart

Beslut Beslöts godkänna ändringen, så att eget arbete blir 10.518 euro.

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve, 

Föredragande Franzell Leif, 

Ärendemening Investeringsstöd

Motpart

Beslut Beviljades 108.000 euro i investeringsstöd för spannmålstork.

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve, 

Föredragande Franzell Leif, 

Ärendemening Investeringsstöd

Motpart

Beslut Beviljades 1.294,30 euro i investeringsstöd för täckdikning.

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve, 

Föredragande Franzell Leif, 

Ärendemening Investeringsstöd

Motpart

Beslut Beviljades 8.157,10 euro i investeringsstöd för täckdikning.

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve, 

Föredragande Franzell Leif, 

Beslut
Beviljades 236.940 euro i investeringsstöd för byggande av ULO-lager och förpacknings- 

och sorteringsutrymmen samt 400.000 euro i räntestödslån.


