
Diarienr.  ÅLR 2020/5665 Reg.datum  06-07-2020 Beslutsdatum   2020-07-09

Diarienr.  ÅLR 2020/5665 Reg.datum  06-07-2020 Beslutsdatum   2020-07-09

Diarienr.  ÅLR 2020/4540 Reg.datum  03-06-2020 Beslutsdatum   2020-07-09

Diarienr.  ÅLR 2020/4978 Reg.datum  15-06-2020 Beslutsdatum   2020-07-09

Beslutslista för ÅLR

Beslutsdatum mellan 2020-07-09 och 2020-07-09

12 cases found

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Ärendemening Näringsrätt

Motpart MeToPe OY

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 12.7-12.12.2020. Villkor: 1. Tillståndet 

gäller för plåtarbete. 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 Trafiktillstånd för beställningstrafik med lastbil, nytt tillstånd

Motpart AX Schaktkompaniet

Beslut

Landskapsregeringen beviljade tillstånd med nummer 309 I1. Giltighetstid: 

Tillståndet gäller från och med den 13.7.2020 till och med den 12.7.2025. Art och 

fordon: Beställningstrafik med lastbil. Stationsplats: Hammarlands kommun 

Utlåtande har begärts av Ålands polismyndighet.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå tjänstemannaföredragning

Beslutande Eriksson Sten, 

Föredragande Lundén Christina, 

Ärendemening Trafiktillstånd för beställningstrafik med lastbil, nytt tillstånd

Motpart AX Schaktkompaniet

Beslut

Landskapsregeringen beviljade tillstånd med nummer 308 I1 Giltighetstid: 

Tillståndet gäller från och med den 13.7.2020 till och med den 12.7.2025. Art och 

fordon: Beställningstrafik med lastbil. Stationsplats: Hammarlands kommun 

Utlåtande har begärts av Ålands polismyndighet.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå tjänstemannaföredragning

Beslutande Eriksson Sten, 

Föredragande Lundén Christina, 



Diarienr.  ÅLR 2020/5328 Reg.datum  22-06-2020 Beslutsdatum   2020-07-09

Diarienr.  ÅLR 2020/5509 Reg.datum  26-06-2020 Beslutsdatum   2020-07-09

Diarienr.  ÅLR 2020/5725 Reg.datum  08-07-2020 Beslutsdatum   2020-07-09

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica, 

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Kombuchafabriken Åland Ab

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 9.7.2020-1.6.2025 Villkor: 1. Tillståndet 

gäller för produktion, distribution, utveckling, försäljning och alla annat 

verksamhet relaterad till bryggeritjänster. 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 Näringsrätt

Motpart AXPROBUS Ab

Beslut

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för konsultering och rådgivning gällande 

organisationsutveckling och ledarskap inom främst offentlig förvaltning. 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 EW Neuro

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 9.7.2020-8.7.2025. Villkor: 1. Tillståndet 

gäller för specialistläkarverksamhet inom öppenvård. 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 Lindqvist Monica, 

Föredragande



Diarienr.  ÅLR 2020/5755 Reg.datum  09-07-2020 Beslutsdatum   2020-07-09

Diarienr.  ÅLR 2020/5709 Reg.datum  07-07-2020 Beslutsdatum   2020-07-09

Diarienr.  ÅLR 2020/5711 Reg.datum  07-07-2020 Beslutsdatum   2020-07-09

Diarienr.  ÅLR 2020/5731 Reg.datum  08-07-2020 Beslutsdatum   2020-07-09

Ärendemening Finansieringsansökan, tillfälligt likviditetsstöd

Motpart Sands Stugby & Taxi

Beslut
Beviljas ett stöd om 20 %, dock högst 7.000 euro, av beviljad likviditetskredit 

justerad utifrån inlämnad resultatprognos för 2020. (700 N1)

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 

Ärendemening Landskapsgaranti för likviditetsstöd

Motpart Åländska segelsällskapet

Beslut

Landskapsgarantin beviljas utifrån landskapsregeringens principer för tillfällig 

landskapsgaranti för likviditetslån med anledning av Covis 19-utbrottet av den 

25.6.2020 samt LL om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt 

om landskapsgaranti. Lånebelopp som garantin omfattar är 160.000 euro (80 %) 

(699 N1)

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 

Ärendemening Finansieringsansökan, utökat likviditetsstöd

Motpart Åländska Segelsällskapet

Beslut
Beviljas ett stöd om 20 %, dock högst 40.000 euro, av beviljad likviditetskredit. 

(698 N1)

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Strax Kommunikation

Beslut

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för webbproduktion, reklambyrå och 

annonsförsäljning. 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.

Föredragande



Diarienr.  ÅLR 2020/4249 Reg.datum  28-05-2020 Beslutsdatum   2020-07-09

Ärendemening
Teknisk kontroll av ansökan om EU-finansiering Leader Projekt: Rastplatser i 

skärgården

Motpart Ålands organiserade fiskeguider r.f.

Beslut

Beviljades ett förskott om 38.556,80 euro motsvarande 80 % av det beviljade 

stödet för projektet ”Rastplatser i skärgården”. Förskottet kommer att betalas ut i 

två rater. Beslöts godkänna rat 1 om 28.917,60 euro, vilket motsvarar 60 % av 

det beviljade stödet, för utbetalning. Resterande 20 % kan ansökas om och lyftas 

som förskott i samband med följande kostnadsredovisning, under förutsättning 

att det kan påvisas att ungdomar deltar i projektet och att villkoren i 

finansieringsbeslut av 2 juli 2020 uppfylls gällande tillstånd för resterande 

rastplatser. Det beviljade förskottet kommer att avräknas mot redovisade och 

stödberättigande utgifter senast 30 april 2021. Utbetalt förskott kan återkrävas 

av sökanden om inte motsvarande stödberättigande utgifter kan påvisas i 

slutredovisningen eller om annan omständighet framkommer som föranleder 

återkrav av utbetalt förskott. (138 N3)

Beslutande organ Näringsavdelningen Fiskeribyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Åkergård Kenneth, 

Föredragande Bäckman-Hägglund Tina, 

Ärendemening Finansieringsansökan, tillfälligt likviditetsstöd

Motpart Ax Eckerö Golf Ab

Beslut
Beviljas ett stöd om 20 %, dock högst 40.000 euro, av beviljad likviditetskredit. 

(701 N1)

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 


