
Utskriftsdatum: 2020-06-29 

Diarienr.  ÅLR 2020/2079 Reg.datum  11-03-2020 Beslutsdatum   2020-06-26

Diarienr.  ÅLR 2020/5374 Reg.datum  23-06-2020 Beslutsdatum   2020-06-26

Beslutslista för ÅLR

Beslutsdatum mellan 2020-06-26 och 2020-06-26

20 cases found

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Avdelningschef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Lönnblad Jan Ole, 

Föredragande Storfors Elisabeth, 

Ärendemening Anvisning gällande behörighet för barnskötare

Motpart

Beslut

Ålands landskapsregering har beslutat att utförda 

en anvisning gällande vilka utbildningar som ger 

behörighet att arbeta som barnskötare enligt 

barnomsorgsförordningen (2011:90). Anvisningen 

utfärdas med anledning av att kommunerna 

framfört en önskan om ett förtydligande av 

behörigheter. Samtliga examen erhålls/har 

erhållits från utbildningar på Åland. Följande 

examen ger behörighet att arbeta som 

barnskötare: - grundexamen in social- och 

hälsovårdsbranschen, kompetensområde ”Vård 

och fostran av barn och unga”. 

Examensbenämning närvårdare. (Enligt: LF 

2011:75, LF 2019:41) - gymnasieexamen inom 

samhälleligt och socialt yrkesområde, med 

examensbenämningen sociokant. Examen bör 

vara avlagd i enlighet med Läroplan för 

gymnasieexamen inom samhälleligt och socialt 

yrkesområde från 10.3.2014, reviderad 7.6 2016. 

(Enligt LF: 2011:75) - gymnasieexamen i 

pedagogisk verksamhet och handledning, 

kompetensområde småbarnspedagogik och 

familjeverksamhet. Med examensbenämning 

barnledare. (Enligt LF: 2019/41). 

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Avdelningschef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Lönnblad Jan Ole, 

Föredragande Storfors Elisabeth, 



Ärendemening

Anvisning angående tjänster och behörigheter 

med anledning av antagen landskapslag om 

barnomsorg och grundskola (2020:32)

Motpart



Beslut

Ålands landskapsregering beslöt att avge följande 

anvisning i samband med nya 

tjänstebenämningarna i LL om barnomsorg och 

grundskola (2020:32) som träder i kraft 1.1.2021. 

Syftet med LL om barnomsorg och grundskola 

(2020:32) är att utbildningsverksamhetsformerna 

barnomsorg, grundskola samt 

grundskoleutbildning för andra än läropliktiga ska 

förvaltas gemensamt i kommunen. Avsikten med 

en administrativt sammanhållen 

utbildningsverksamhet är att stödja samsynen 

bland pedagogerna samtidigt som en samverkan 

mellan skolan och barnomsorgen underlättas 

administrativt och praktiskt. Enligt 1 § 3 mom. i 

del VIII, får åtgärder som verkställigheten av 

denna lag kräver vidtas innan lagen träder ikraft. 

Kommunerna kan således redan nu vidta åtgärder 

för att kravet på att det ska antingen finnas en 

utbildningschef alternativt barnomsorgschef och 

grundskolechef i kommunen uppfylls då lagen 

träder i kraft. I förslaget till förordning föreslås 

också en ny tjänstebenämning, socionom i 

barnomsorgen. Enligt övergångsbestämmelsen (2 

§ 8 mom. i del VIII) är den som innehar en tjänst 

eller är anställd i arbetsavtalsförhållande inom 

grundskolan eller barnomsorgen när den nya 

lagen träder ikraft fortsatt behörig för tjänsten 

eller anställningen. Med begreppet 

tjänst/anställning avses de tjänster och 

anställningar i arbetsavtal som nämns i nuvarande 

grundskolelag för landskapet Åland (1995:18), 

grundskoleförordning för landskapet Åland 

(1995:95), barnomsorgslag för landskapet Åland 

(2011:86) och landskapsförordning om 

behörighetskrav för personal anställd i daghem 

och fritidshem (2011:90). Enligt 25 § i 

landskapsförordning om barnomsorg och 

grundskola, jämställs skolföreståndarna med 

rektorerna, vilket innebär att behörighetskraven 

är densamma. Enligt 33 § i nu gällande 

grundskolelag kan det i grundskolan finnas tjänst 

som rektor och tjänster som lärare, skolkurator, 

skolpsykolog och elevassistent. Lärartjänster är 

tjänster som lektor, klasslärare, specialklasslärare 

och speciallärare. Behörighetskravet för 

skoldirektörer framkommer av 28 § i 

grundskoleförordningen (1995:95). Inom 

barnomsorgen regleras behörighetskraven för 

följande arbetsuppgifter: föreståndare, 

barnträdgårdslärare, barnskötare, fritidspedagog, 

specialbarnträdgårdslärare, assistent och personal 

i familje- och gruppfamiljedaghem (8 § i 

barnomsorgslagen och 1-2 § i 

barnomsorgsförordningen). Skoldirektör har en ny 

tjänstebenämning, grundskolechef, i den nya 

barnomsorgs- och grundskolelagen. 

Skoldirektören kan övergå till tjänsten som 

grundskolechef med stöd av 

övergångsbestämmelsen eftersom det endast är 

benämningen på tjänsten som byts. Tjänsten som 

skoldirektör ingår i nu gällande 

grundskoleförordning för landskapet Åland (28 §, 

1995:95). Barnomsorgschef och utbildningschef 

är nya tjänster i den gemensamma barnomsorgs- 

och grundskolelagen som träder i kraft 1 januari 

2020. Ordalydelsen i övergångsbestämmelsen i 

den nya barnomsorgs-och grundskolelagen 

möjliggör dock inte tillämpandet av 

övergångsbestämmelsen (2 § 8 mom. i del VIII) 

ifråga om tjänsten som barnomsorgschef och 

utbildningschef. 



Diarienr.  ÅLR 2020/1743 Reg.datum  27-02-2020 Beslutsdatum   2020-06-26

Diarienr.  ÅLR 2019/8547 Reg.datum  04-11-2019 Beslutsdatum   2020-06-26

Diarienr.  ÅLR 2020/4107 Reg.datum  26-05-2020 Beslutsdatum   2020-06-26

Diarienr.  ÅLR 2019/3698 Reg.datum  08-05-2019 Beslutsdatum   2020-06-26

Ärendemening Erkännande av yrkeskvalifikationer

Motpart

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen 

Utbildningsbyrån tjänstemannaföredragning

Beslutande Storfors Elisabeth, 

Föredragande Rumander Annette, 

Ärendemening Museiguide

Motpart

Beslut Arbetsavtal nr 137 U1.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Avdelningschef 

tjänstemannabeslut

Beslutande Lönnblad Jan Ole, 

Föredragande

Ärendemening Museivärdar Kastelholms slott, 2020

Motpart

Beslut Arbetsavtal 136 U1.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Avdelningschef 

tjänstemannabeslut

Beslutande Lönnblad Jan Ole, 

Föredragande

Ärendemening Arkivsamordnare

Motpart

Beslut Förordnande nr 135 U1.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Avdelningschef 

tjänstemannabeslut

Beslutande Lönnblad Jan Ole, 

Föredragande



Diarienr.  ÅLR 2020/1580 Reg.datum  20-02-2020 Beslutsdatum   2020-06-26

Diarienr.  ÅLR 2020/5425 Reg.datum  25-06-2020 Beslutsdatum   2020-06-26

Diarienr.  ÅLR 2020/2915 Reg.datum  15-04-2020 Beslutsdatum   2020-06-26

Ärendemening Läromedel Studi

Motpart

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen 

Utbildningsbyrån tjänstemannaföredragning

Beslutande Storfors Elisabeth, 

Föredragande Eklund Carola, 

Ärendemening
Anmälan om självständig yrkesutövning inom 

Hälso- och sjukvård

Motpart

Beslut

Antecknades till protokollet. Uppgifterna kommer 

att införas i landskapsregeringens register över 

tillhandahållare av privat hälso- och sjukvård.

Beslutande organ

Social- och miljöavdelningen Hälso- och 

sjukvårdsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Lindström Ylva, 

Föredragande Latvala Ulla-Liisa, 

Ärendemening Tall Ships Race 2021

Motpart Tall Ships Races Mariehamn 2021

Beslut

Ålands landskapsregering beslöt bevilja anhållan 

från organisationen för Tall Ships Race 2021 och 

erbjuda deltagande seglare fri entré till Ålands 

kulturhistoriska museum och Ålands 

konstmuseum under evenemanget, 22-24 juli 

2021. 

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Ålands 

Museum Tjänstemannabeslut

Beslutande Dahlblom Annika, 

Föredragande

Beslut

Sökandens yrkeskvalifikationer erkänns och 

medför behörighet att verka som klasslärare i 

årskurs 1–6 i grundskolor på Åland. 



Diarienr.  ÅLR 2020/2033 Reg.datum  10-03-2020 Beslutsdatum   2020-06-26

Ärendemening
Uppdrag att ordna sysselsättningsfrämjande 

utbildning inom försäljning och logistik

Motpart

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen 

Utbildningsbyrån tjänstemannaföredragning

Beslutande Storfors Elisabeth, 

Föredragande Regårdh Bodil, 

Beslut

Ålands landskapsregering har beslutat 

underteckna ett förlängt avtal med Studi Finland 

Oy, för tiden 1.8.2020 – 31.7.2023 gällande 

tillhandahållandet av en Språkprojekt-licens 

innehållande ett digitalt läromedel bestående av 

rörlig, visuell och mångspråkig undervisning. 

Avtalet omfattar elever, studerande och personal 

inom grundskolan åk 4 - 9 på Åland och Ålands 

gymnasium. Avtalet kan utan särskild grund sägas 

upp under de första sex månaderna av den första 

tolvmånadersperioden. 



Diarienr.  ÅLR 2020/5379 Reg.datum  23-06-2020 Beslutsdatum   2020-06-26

Ärendemening
Sysselsättningsfrämjande utbildning i försäljning 

och butiksservice

Motpart Styrelsen för Ålands gymnasium

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen 

Utbildningsbyrån tjänstemannaföredragning

Beslutande Storfors Elisabeth, 

Föredragande Regårdh Bodil, 

Beslut

Ålands landskapsregering beslöt att ge Ålands 

gymnasium rätt att inleda den planerade kursen i 

försäljning och logistik i enlighet med inlämnat 

upplägg och anbud på 19 645 €. Priset inkluderar 

en inledande språkvecka för personer med annat 

modersmål än svenska. Kostnaden belastar 

budgetmoment 53 500 sysselsättningsfrämjande 

utbildning. Kursen i försäljning och logistik är 4 

veckor och pågår under tiden 8.2 – 12.3 2021 

(sportlov vecka 8) och innehåller de 

behörighetsgivande kortkurserna arbetssäkerhet, 

trucksäkerhet och hygienpass.12 deltagare bereds 

plats i utbildningen. Kursen ger grundläggande 

kunskaper för arbete i butik som 

butiksbiträde/försäljare och/eller i lager som 

lagerarbetare. Deltagarna erhåller ett kursintyg 

efter fullföljd kurs. Målgruppen är arbetslösa 

arbetssökande personer inregistrerade vid Ålands 

arbetsmarknads- och servicemyndighet och 

införsäkrade vid Folkpensionsanstalten. Ålands 

arbetsmarknads- och studieservicemyndighet 

antar studerande till utbildningen.



Diarienr.  ÅLR 2020/5490 Reg.datum  26-06-2020 Beslutsdatum   2020-06-26

Ärendemening
Uppdrag att ordna sysselsättningsfrämjande kurs i 

e-handel och digital marknadsföring

Motpart Styrelsen för Ålands gymnasium

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen 

Utbildningsbyrån tjänstemannaföredragning

Beslutande Storfors Elisabeth, 

Föredragande Regårdh Bodil, 

Beslut

Ålands landskapsregering beslöt att ge Ålands 

gymnasium i uppdrag att under hösten 2020 

ordna en kurs i försäljning och butiksservice. 

Kursen ska pågå i ca 3 veckor och genomförs som 

sysselsättningsfrämjande utbildning. Kursen ska 

ge grundläggande kunskaper för att arbeta i butik 

som butiksbiträde/försäljare. För personer med 

annat modersmål än svenska som har ett behov 

att lära sig svenska inom branschen ska ges 

möjlighet innan kursen inleds. Ålands gymnasium 

ombeds att inom september månad inkomma med 

ett förslag till upplägg, antal studieplatser samt ett 

kostnadsförslag för kursen. Kostnaden påföres 

budgetmoment 53 500, sysselsättningsfrämjande 

utbildning. Landskapsregeringen fattar ett slutligt 

beslut efter inlämnad planering och 

kostnadsförslag. Ålands arbetsmarknads- och 

studieservicemyndighet antar studerande till 

kursen. Målgruppen är arbetslösa arbetssökande 

personer inregistrerade vid Ålands 

arbetsmarknads- och studieservicemyndighet och 

införsäkrade vid Folkpensionsanstalten.



Diarienr.  ÅLR 2020/5491 Reg.datum  26-06-2020 Beslutsdatum   2020-06-26

Ärendemening
Uppdrag att ordna sysselsättningsfrämjande 

kurser i användning av digitala verktyg

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen 

Utbildningsbyrån tjänstemannaföredragning

Beslutande Storfors Elisabeth, 

Föredragande Regårdh Bodil, 

Beslut

Ålands landskapsregering har beslutat att ge 

Ålands gymnasium i uppdrag att under läsåret 

2020 - 2021 ordna en kurs i e-handel och digital 

marknadsföring. Kursen ska pågå i 4 - 5 veckor 

och genomförs som sysselsättningsfrämjande 

utbildning. Kursen ska ge kunskaper om hur 

handel med varor och tjänster bedrivs över 

internet på ett säkert, kostnadseffektivt och 

hållbart sätt. Kursen ska ge kunskaper om hur ny 

teknik används och anpassas för e-handel och hur 

olika digitala medier används i marknadsföringen. 

I kursen bör ingå kunskaper om säkerhetsfrågor 

och etik, betalningssystem samt konsumentens 

och handelsföretagets rättigheter och skyldigheter 

inom e – handel. För personer med annat 

modersmål än svenska som har ett behov att lära 

sig svenska inom branschen ska ges möjlighet 

innan kursen inleds. Kursen kan med fördel hållas 

delvis som distansstudier. Ålands gymnasium 

ombeds att inom september månad inkomma med 

ett förslag på upplägg för utbildningen med 

starttidpunkt och antal studieplatser samt en 

kostnadsberäkning för utbildningen. Kostnaden 

belastar budgetmoment 53 500 

sysselsättningsfrämjande vuxenutbildning. 

Landskapsregeringen fattar ett slutligt beslut efter 

inlämnad planering och kostnadsförslag. Ålands 

arbetsmarknads- och studieservicemyndighet 

(Ams) antar studerande till utbildningen. 

Målgruppen är arbetslösa arbetssökande personer 

inregistrerade vid Ams och införsäkrade vid 

folkpensionsanstalten. 



Diarienr.  ÅLR 2020/5492 Reg.datum  26-06-2020 Beslutsdatum   2020-06-26

Ärendemening
Uppdrag att ordna sysselsättningsfrämjande 

kurser inom teknikbranschen

Motpart Styrelsen för Ålands gymnasium

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen 

Utbildningsbyrån tjänstemannaföredragning

Beslutande Storfors Elisabeth, 

Föredragande Regårdh Bodil, 

Motpart Direktionen för Ålands Folkhögskola

Beslut

Ålands landskapsregering har beslutat att ge 

Ålands folkhögskola i uppdrag att under läsåret 

2020 - 2021 arrangera två (2) kurser i 

användning av digitala verktyg: En grundkurs i 

filhantering och Office-programpaket såsom Word, 

Excel och Power Point. En kurs i digital 

marknadsföring med grunder i webbdesign. 

Kurserna beräknas vardera pågå i 2 veckor. För 

personer med annat modersmål än svenska som 

har ett behov att lära sig svenska inom branschen 

ska ges möjlighet innan kurserna inleds. Ålands 

folkhögskola ombeds att inom september månad 

inkomma med ett förslag på upplägg och innehåll 

för kurserna med förslag på starttidpunkter och 

antal studieplatser samt en kostnadsberäkning. 

Kostnaden belastar budgetmoment 53 500 

sysselsättningsfrämjande vuxenutbildning. 

Landskapsregeringen fattar ett slutligt beslut efter 

inlämnad planering och kostnadsförslag. Ålands 

arbetsmarknads- och studieservicemyndighet 

(Ams) antar studerande till utbildningen. 

Målgruppen är arbetslösa arbetssökande personer 

inregistrerade vid Ams och införsäkrade vid 

folkpensionsanstalten. 



Diarienr.  ÅLR 2020/4153 Reg.datum  27-05-2020 Beslutsdatum   2020-06-26

Diarienr.  ÅLR 2020/5275 Reg.datum  18-06-2020 Beslutsdatum   2020-06-26

Ärendemening
Utlåtande gällande underhåll och 

standardförhöjning av självstyrelseparken

Motpart Landskapets fastighetsverk

Beslut Kulturbyrån avger utlåtande enligt bilaga.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån 

Kulturmiljöenheten tjänstemannabeslut

Beslutande Karlsson Jonas, 

Föredragande

Beslut

Ålands landskapsregering har beslutat att ge 

Ålands gymnasium i uppdrag att under hösten 

2020 arrangera två (2) kurspaket inom den 

tekniska branschen: Kurspaket i yrkessäkerhet 

bestående av kurser i arbetssäkerhet, heta 

arbeten, välmående i arbete och 

kemikaliehantering samt en första hjälp kurs. 

Kurspaket som ger behörighet att använda olika 

arbetsmaskiner bestående av kurser i användning 

av mobila arbetsplattformar, kran/travers, och 

olika trucktyper samt trucksäkerhet och fallskydd. 

För personer med annat modersmål än svenska 

som har ett behov att lära sig svenska inom 

branschen ska ges möjlighet innan kurspaketen 

inleds. Ålands gymnasium ombeds att inom 

september månad inkomma med ett förslag på 

upplägg för kurspaketen med starttidpunkt och 

antal studieplatser samt en kostnadsberäkning. 

Kostnaden belastar budgetmoment 53 500 

sysselsättningsfrämjande vuxenutbildning. 

Landskapsregeringen fattar ett slutligt beslut efter 

inlämnad planering och kostnadsförslag. Ålands 

arbetsmarknads- och studieservicemyndighet 

(Ams) antar studerande till utbildningen. 

Målgruppen är arbetslösa arbetssökande personer 

inregistrerade vid Ams och införsäkrade vid 

folkpensionsanstalten.



Diarienr.  ÅLR 2016/4152 Reg.datum  01-06-2016 Beslutsdatum   2020-06-26

Diarienr.  ÅLR 2019/9491 Reg.datum  05-12-2019 Beslutsdatum   2020-06-26

Diarienr.  ÅLR 2020/5474 Reg.datum  26-06-2020 Beslutsdatum   2020-06-26

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Bomans stugor

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för 

rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica, 

Föredragande

Ärendemening Rättssakkunnig

Motpart

Beslut Förordnande

Beslutande organ
Regeringskansli Förvaltningschef 

tjänstemannabeslut

Beslutande Eriksson John, 

Föredragande

Ärendemening EU-stödportal, ESF, Skärgårdsakademin

Motpart

Beslut

Godkända stödberättigande kostnader är 

39.266,16 euro vilket tillsammans med 

schablonen om 40% 15.706,46 euro blir 

54.972,62 euro. På grund av tidigare utbetalt 

förskott om 198.780,80 euro, så reglerar 

landskapsregeringen därmed 54.972,62 euro mot 

förskottet. (647 N1) 

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Stolt Ralf, 

Föredragande Sommarström Matias, 

Ärendemening Finansieringsansökan, tillfälligt likviditetsstöd

Motpart Hjortö Stugor & stockhus Ab

Beslut
Beviljas ett stöd om 20 %, dock högst 18.000 

euro, av beviljad likviditetskredit. (646 N1)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 



Diarienr.  ÅLR 2020/5476 Reg.datum  26-06-2020 Beslutsdatum   2020-06-26

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Tandhygienist Åland Ab

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för 

rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica, 

Föredragande

Beslut

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för 

stuguthyrning och fiskeguidning. 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.



Beslut

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för hälsovård. 

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.


