
Diarienr.  ÅLR 2020/5297 Reg.datum  22-06-2020 Beslutsdatum   2020-06-25

Diarienr.  ÅLR 2020/2324 Reg.datum  20-03-2020 Beslutsdatum   2020-06-25

Beslutslista för ÅLR

Beslutsdatum mellan 2020-06-25 och 2020-06-25

17 cases found

Ärendemening Kompensation för arbets- och pensionsavdrag 2020

Motpart

Beslutande organ Finansavdelningen Avdelningschef tjänstemannaföredragning

Beslutande Nyholm Conny, 

Föredragande Tufvesson Runa, 

Ärendemening Dispens för konventionellt utsäde

Motpart

Beslut

Dispens beviljas för användning av konventionellt utsäde av potatis 

(twister) i enlighet med Er ansökan. Landskapsregeringen 

konstaterar att övriga växtslag som ni ansöker dispens för redan är 

medtagna i den generella dispensen för 2020.

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande Danielsson Tina, 

Föredragande



Diarienr.  ÅLR 2019/2968 Reg.datum  08-04-2019 Beslutsdatum   2020-06-25

Diarienr.  ÅLR 2019/2969 Reg.datum  08-04-2019 Beslutsdatum   2020-06-25

Ärendemening Investeringsstöd

Motpart Storgårds lantbruk Ab

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån tjänstemannaföredragning

Beslutande Fellman Tomas, 

Föredragande Eliasson-Myllykoski Siv, 

Ärendemening Investeringsstöd

Motpart Storgårds lantbruk Ab

Beslut
Landskapsregeringen beslöt den 24 juni 2020, enligt redovisade 

kostnader, att betala ut stödbeloppet på 21.470,67 euro.

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån tjänstemannaföredragning

Beslutande Fellman Tomas, 

Föredragande Eliasson-Myllykoski Siv, 

Beslut

Landskapsregeringen beslutade den 20 mars 2020 att fastställa ett 

förskott på kompensation för förlust av skatteintäkter om 

1.777.223,00 euro. I tredje tilläggsbudgeten för Åland under år 

2020 har anslaget för kompensationen höjts. Landskapsregeringen 

beslutade därför den 25 juni 2020 att fastställa ett nytt belopp för 

förskott på kompensationen för förlust av skatteintäkter om 

1.978.088,00 euro som fördelas mellan kommunerna enligt 3 § LL 

(2018:11) om kompensation till kommunerna för arbets- och 

pensionsinkomstavdraget så som framgår av bilaga 1. 

Mellanskillnaden mellan det nya förskottsbeloppet och beloppet 

enligt beslutet från den 20 mars 2020, sammanlagt 200.865,00 

euro utbetalas till kommunerna den 31.7.2020. Förskottet avser 

skatteår 2020. En slutlig avräkning av skillnaden mellan 

förskottsbeloppet och det slutliga kompensationsbeloppet görs 

efter att beskattningen för år 2020 har slutförts. Besvärsanvisning 

bifogas beslutet.



Diarienr.  ÅLR 2020/2692 Reg.datum  03-04-2020 Beslutsdatum   2020-06-25

Diarienr.  ÅLR 2015/7781 Reg.datum  26-06-2015 Beslutsdatum   2020-06-25

Diarienr.  ÅLR 2019/3739 Reg.datum  09-05-2019 Beslutsdatum   2020-06-25

Ärendemening Trafiktillstånd för beställningstrafik med personbil, Mariehamn

Motpart

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå tjänstemannaföredragning

Beslutande Eriksson Sten, 

Föredragande Lundén Christina, 

Ärendemening Projektansökan ESF, kustens mat - Åland

Motpart Ålands Gymnasium

Beslut

Godkända stödberättigande kostnader är 60.429,85 euro. 

Landskapsregeringen godkänner därmed för utbetalning 60.429,85 

euro, varav ESF-delen utgör 30.214,93 euro, vilket utgör 50 % av 

projektets totala offentliga kostnader i enlighet med gällande 

finansieringsbeslut. (640 N1)

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån tjänstemannaföredragning

Beslutande Stolt Ralf, 

Föredragande Sommarström Matias, 

Ärendemening Investeringsstöd

Motpart

Beslut
Landskapsregeringen beviljade den 24 juni 2020 tillstånd att lyfta 

85.000 euro i räntestödslån.

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån tjänstemannaföredragning

Beslutande Fellman Tomas, 

Föredragande Eliasson-Myllykoski Siv, 

Beslut
Landskapsregeringen beslöt den 24 juni 2020, enligt redovisade 

kostnader, att betala ut stödbeloppet på 7.190,92 euro.



Diarienr.  ÅLR 2020/4977 Reg.datum  15-06-2020 Beslutsdatum   2020-06-25

Diarienr.  ÅLR 2020/5404 Reg.datum  24-06-2020 Beslutsdatum   2020-06-25

Beslutande organ Näringsavdelningen Avdelningschef tjänstemannabeslut

Ärendemening Tillstånd för specialtransporter

Motpart Heikius Hus-Talo

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

konstruktion, utrustning, skick, användning och belastning beslöt 

Ålands landskapsregering att godkänna Heikius Hus-Talo dispens 

från gällande bestämmelser om maximal bredd och höjd hos 

fordon, i enlighet med de villkor som anges nedan. Tillståndet 

avser transport av hus. Transportens bredd är 4,50 meter, höjd är 

4,70 meter, längd är 25 meter och vikt 45 ton. Tillståndet gäller 

för; fordon BAI-555 med släpvagn. Datum för transporten är 

28.6.2020. Tidpunkten för transporten kan justeras i 

överenskommelse med Ålands Polismyndighet. Tidpunkten för 

transporten ska dock väljas så att den allmänna trafiken störs så 

lite som möjligt. Tillståndet avser rutten LV 3 Långnäsvägen – LV 3 

Lemlandsvägen – LV 21 Rökerirondellen – LV 2 Nya Godbyvägen – 

LV 4 Getavägen – LV 50 Kvarnbovägen – LV 570 

Långbergsödavägen – LV 590 Långbergsödavägen – BV 592 

Tengsödabyvägen 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.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart, 

Föredragande Ekblom Björn, 

Beslut

Landskapsregeringen beslutade att avbryta den temporära 

befrielsen från trafikplikten som beviljats för perioden 8.6 – 

14.8.2020, sedermera ändrat till att gälla 21.6 – 14.8.2020.



Diarienr.  ÅLR 2019/9769 Reg.datum  17-12-2019 Beslutsdatum   2020-06-25

Diarienr.  ÅLR 2020/4346 Reg.datum  01-06-2020 Beslutsdatum   2020-06-25

Ärendemening Näringsrätt

Motpart HD Projekt & Planering AB

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica, 

Föredragande

Ärendemening Miljöstödshandläggare

Motpart

Beslut Beslut 641 N1

Beslutande organ Näringsavdelningen Avdelningschef tjänstemannabeslut

Beslutande Johansson Linnéa, 

Föredragande

Ärendemening
Avtal om provfiske med Nordiskt kustöversiktsnät och provtagning 

av abborre

Motpart Sveriges lantbruksuniversitet SLU

Beslut

Beslöts ingå avtal om ersättning för provfiske med Nordiskt 

kustöversiktsnät och provtagning av abborrhonor för ålders- och 

tillväxtanalys enligt tidigare års system vid Finbofjärden inom 

Forsmarks kontrollprogram. Uppdraget skall vara genomfört 

senast 31.10.2020 till en totalkostnad av 9.000 euro.

Beslutande Johansson Linnéa, 

Föredragande



Diarienr.  ÅLR 2020/4675 Reg.datum  08-06-2020 Beslutsdatum   2020-06-25

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Talterapeut Nina Nylander

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica, 

Föredragande

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 25.6.2020-24.6.2025. Villkor: 

1. Tillståndet gäller för planerings-, konsult- och 

projekteringsverksameht samt liknande uppdrag. 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 2020/4733 Reg.datum  10-06-2020 Beslutsdatum   2020-06-25

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Latin Barbershop

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 25.6.2020-24.6.2025. Villkor: 

1. Tillståndet gäller för barberarsalong, herrfrisör. 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 25.6.2020-24.6.2025. Villkor: 

1. Tillståndet gäller för talterapeutisk behandling av barn, 

ungdomar och vuxna med tal-, röst-, språk- och 

kommunikationssvårigheter. Handledning, utbildning och 

konsultation. Utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. 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 2020/4914 Reg.datum  11-06-2020 Beslutsdatum   2020-06-25

Diarienr.  ÅLR 2020/5363 Reg.datum  23-06-2020 Beslutsdatum   2020-06-25

Diarienr.  ÅLR 2020/5423 Reg.datum  25-06-2020 Beslutsdatum   2020-06-25

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Ärendemening Finansieringsansökan, tillfälligt likviditetsstöd

Motpart KEO Rederi Ab

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

likviditetskredit justerad enligt inlämnad resultatprognos. (643 N1)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Visdomstanden

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 25.6.2020-24.6.2025. Villkor: 

1. Tillståndet gäller för tandvård. 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 2020/4049 Reg.datum  25-05-2020 Beslutsdatum   2020-06-25

Ärendemening
Utlåtande över finansieringsansökan till Finnvera Abp, 

likviditetsgaranti

Motpart Moss + Sea Ab

Beslut
Beslöts förorda en lånegaranti för en likviditetskredit om maximalt 

50.000 euro (80 % garanti motsvarar 40.000 euro). (645 N1) 

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 

Ärendemening Finansieringsansökan, utökat likviditetsstöd

Motpart Storfors & Co Ab

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

likviditetskredit. (644 N1)

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 


