
Utskriftsdatum: 2020-06-05 

Diarienr.  ÅLR 2016/3085 Reg.datum  25-04-2016 Beslutsdatum   2020-06-04

Diarienr.  ÅLR 2018/5906 Reg.datum  28-06-2018 Beslutsdatum   2020-06-04

Diarienr.  ÅLR 2020/3923 Reg.datum  20-05-2020 Beslutsdatum   2020-06-04

Beslutslista för ÅLR

Beslutsdatum mellan 2020-06-04 och 2020-06-04

19 cases found

Ärendemening Penninginsamling

Motpart Stiftelsen Ålands jord- och skogsbruksmuseum sr

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för 

rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande

Ärendemening Stöd ur europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF)

Motpart Brändö Lax Ab

Beslut

Landskapsregeringen har den 4 juni 2020, utifrån 

godkända stödberättigande utgifter, beslutat 

godkänna rat 2 på 41.536 euro för utbetalning 

enligt överenskommelse. Ett återkrav från 

föregående redovisning om 663,94 euro dras bort 

från beloppet. Belopp för utbetalning blir 40.872,06 

euro. (116 N3)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Fiskeribyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Åkergård Kenneth, 

Föredragande Bäckman-Hägglund Tina, 

Ärendemening
Teknisk kontroll av ansökan om EU-

finansiering/Leader Flag drift 2016-2020

Motpart Leader Åland r.f.

Beslut

Landskapsregeringen har den 4 juni 2020, utifrån 

godkända stödberättigande utgifter, beslutat 

godkänna rat 7 på 14.095,23 euro för utbetalning. 

Kostnader om 253,89 euro har överförts för 

behandling i följande redovisning. (115 N3)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Fiskeribyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Åkergård Kenneth, 

Föredragande Bäckman-Hägglund Tina, 



Diarienr.  ÅLR 2020/687 Reg.datum  23-01-2020 Beslutsdatum   2020-06-04

Diarienr.  ÅLR 2020/1510 Reg.datum  18-02-2020 Beslutsdatum   2020-06-04

Ärendemening Jordförvärv i Finström

Motpart

Beslut
Landskapsregeringen beviljar ansökan om 

jordförvärvstillstånd.

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för 

rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande

Ärendemening Jordförvärv i Föglö

Motpart Storklobb Ab

Beslut

Landskapsregeringen beviljar ansökan om 

jordförvärvstillstånd. Villkor 1. Bolaget ska ha sin 

hemort i landskapet Åland. 2. Minst två tredjedelar 

av styrelsens medlemmar ska ha åländsk 

hembygdsrätt eller ha varit bosatta i landskapet 

sedan minst fem år tillbaka. 3. Markområdet ska 

användas för det i ansökan angivna syftet.

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för 

rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande

Beslut

Beviljat Giltighetstid och –område: Tillståndet gäller 

för tiden 4.6.2020-3.6.2021 – landskapet Åland.' 

Enligt landskapslagen om penninginsamlingar i 

landskapet Åland § 5 kan tillstånd beviljas för högst 

ett år åt gången. Syfte: Till stiftelsens verksamhet. 

Insamlingssätt: Genom brev, telefon, internet, 

sociala medier, tidningsreklam, utomhusreklam, 

donationer, inbetalning till bankgiro samt 

evenemang. Villkor: 1. Information om 

penninginsamlingen ska finnas på svenska språket. 

2. Tillståndshavaren är skyldig att senast tre 

månader efter det insamlingen avslutats inlämna 

redovisning i två exemplar till Ålands 

polismyndighet, PB 73, 22101 Mariehamn. 

Redovisningsblankett finns bifogad samt på 

landskapsregeringens hemsida www.regeringen.ax.



Diarienr.  ÅLR 2020/2335 Reg.datum  20-03-2020 Beslutsdatum   2020-06-04

Diarienr.  ÅLR 2020/2444 Reg.datum  25-03-2020 Beslutsdatum   2020-06-04

Diarienr.  ÅLR 2020/2856 Reg.datum  09-04-2020 Beslutsdatum   2020-06-04

Ärendemening Jordförvärv i Jomala

Motpart Bostads Ab Lärkfalken

Beslut

Landskapsregeringen beviljar ansökan om 

jordförvärvstillstånd. Villkor 1. Bolaget ska ha sin 

hemort i landskapet Åland. 2. Minst två tredjedelar 

av styrelsens medlemmar ska ha åländsk 

hembygdsrätt eller ha varit bosatta i landskapet 

sedan minst fem år tillbaka. 3. Markområdet ska 

användas för det i ansökan angivna syftet.

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för 

rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande

Ärendemening Jordförvärv i Finström

Motpart

Beslut
Landskapsregeringen beviljar ansökan om 

jordförvärvstillstånd.

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för 

rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande

Ärendemening Jordförvärv i Finström

Motpart Teir Invest

Beslut

Landskapsregeringen beviljar ansökan om 

jordförvärvstillstånd. Villkor 1. Bolaget ska ha sin 

hemort i landskapet Åland. 2. Minst två tredjedelar 

av styrelsens medlemmar ska ha åländsk 

hembygdsrätt eller ha varit bosatta i landskapet 

sedan minst fem år tillbaka. 3. Markområdet ska 

användas för det i ansökan angivna syftet.

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för 

rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande



Diarienr.  ÅLR 2020/3719 Reg.datum  14-05-2020 Beslutsdatum   2020-06-04

Diarienr.  ÅLR 2020/3860 Reg.datum  19-05-2020 Beslutsdatum   2020-06-04

Ärendemening Näringsrätt

Motpart CV Nikulas Kompetens Ab

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för 

rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica, 

Föredragande

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Discshop Alandia Ab

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 4.6.2020 -

14.5.2025. Villkor: 1. Tillståndet gäller för 

försäljning av filmer, tv-serier samt konsolspel. 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



Diarienr.  ÅLR 2020/3890 Reg.datum  20-05-2020 Beslutsdatum   2020-06-04

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Machinery Oy

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 4.6.2020-

18.5.2023. Villkor: 1. Tillståndet gäller för 

installation av reservkraftsystem och service av 

detsamma. 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

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 4.6.2020-

3.6.2025. Villkor: 1. Tillståndet gäller för 

utredningar, kompetensutveckling inom genus- och 

jämställdhet, import och export av varor, 

uthyrningsverksamhet samt småskalig aktiehandel. 

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 2020/3918 Reg.datum  20-05-2020 Beslutsdatum   2020-06-04

Diarienr.  ÅLR 2020/3983 Reg.datum  20-05-2020 Beslutsdatum   2020-06-04

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Santander Consumer Finance Oy

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för 

rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica, 

Föredragande

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Coldwing oy

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 4.6.2020-

3.6.2025. Villkor: 1. Tillståndet gäller för kyl-och 

VVS-service. 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



Diarienr.  ÅLR 2020/1508 Reg.datum  18-02-2020 Beslutsdatum   2020-06-04

Diarienr.  ÅLR 2020/4386 Reg.datum  01-06-2020 Beslutsdatum   2020-06-04

Diarienr.  ÅLR 2020/4445 Reg.datum  02-06-2020 Beslutsdatum   2020-06-04

Ärendemening Finansieringsansökan, tillfälligt likviditetsstöd

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 

Ärendemening Finansieringsansökan, tillfälligt likviditetsstöd

Motpart INPEX AB

Beslut
Beviljas ett stöd om 20 %, dock högst 20.000 euro, 

av beviljad likviditetskredit. (208 N1)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 

Ärendemening Projektledare

Motpart

Beslut Förordnande nr 116 U1

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Avdelningschef 

tjänstemannabeslut

Beslutande Lönnblad Jan Ole, 

Föredragande

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 4.6.2020-

3.6.2025. Villkor: 1. Tillståndet gäller för 

finansieringstjänster för fordon som ska registreras 

åt försäljare samt försäljarens avtalsparter. 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 2020/4539 Reg.datum  03-06-2020 Beslutsdatum   2020-06-04

Diarienr.  ÅLR 2020/4514 Reg.datum  03-06-2020 Beslutsdatum   2020-06-04

Diarienr.  ÅLR 2019/8548 Reg.datum  04-11-2019 Beslutsdatum   2020-06-04

Ärendemening Programassistent Kastelholmsområdet, 2020

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Avdelningschef 

tjänstemannabeslut

Beslutande Lönnblad Jan Ole, 

Föredragande

Ärendemening Kostnader för Kick off 2020

Motpart

Beslut

Ålands landskapsregering har beslutat att ordna en 

kick off med temat En välmående lärmiljö för alla – 

positiv psykologi fredagen den 14 augusti 2020. 

Föreläsare är Åse Fagerlund. För grundskolan och 

barnomsorgen arrangeras kick-offen som en heldag 

i zoom med föreläsning och efterföljande 

gruppdiskussioner. För Ålands gymnasium, Ålands 

folkhögskola och Ålands musikinstitut arrangeras 

kick-offen som en halvdagsföreläsning på Alandica. 

Kostnaderna för seminariet som uppgår till ca. 3 

000 euro påföres budget 2020, budgetmoment 

50010, avdelningens utvecklingsanslag. 

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen 

Utbildningsbyrån tjänstemannaföredragning

Beslutande Storfors Elisabeth, 

Föredragande Regårdh Bodil, 

Ärendemening Finansieringsansökan, tillfälligt likviditetsstöd

Motpart Akemiest Ab

Beslut
Beviljas ett stöd om 20 %, dock högst 15.200 euro, 

av beviljad likviditetskredit. (210 N1)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 

Motpart Läderbiten på Åland Ab

Beslut
Beviljas ett stöd om 20 %, dock högst 20.000 euro, 

av beviljad likviditetskredit. (209 N1)



Motpart

Beslut Arbetsavtal nr 117 U1


