
Diarienr.  ÅLR 2020/8337 Reg.datum  27-10-2020 Beslutsdatum   2020-10-29

Diarienr.  ÅLR 2020/8337 Reg.datum  27-10-2020 Beslutsdatum   2020-10-29

Diarienr.  ÅLR 2020/7093 Reg.datum  15-09-2020 Beslutsdatum   2020-10-29

Beslutslista för ÅLR

Beslutsdatum mellan 2020-10-29 och 2020-10-29

15 cases found

Ärendemening Tillstånd att hålla fridlysta djur

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen bifaller ansökan. Tillståndet företes till konservator och därefter 

ska tillståndet följa med djuret så att det vid behov kan kontrolleras. Djuret får inte 

säljas, men får överlåtas i enlighet med vad som framkommer i ansökan.

Beslutande organ Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån Tjänstemannabeslut

Beslutande Abrahamsson David, 

Föredragande

Ärendemening Avbytarstöd 2020

Motpart

Beslut

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

privat anställd avbytare under ledigheten. Ersättning betalas för maximalt 75 timmar 

för en högsta kostnad av 18 euro per timme. Timlön 15,00 €/h Pensionspremie 18,15 

% 2,72 Arpl 0,45 % 0,07 Grupp- liv- och olycksfallsförs. 0,87 % 0,13 17,92 

Redovisning har inkommit. Timlönekostnaderna överstiger inte taket och full ersättning 

kan därför utbetalas 75 timmar * 0,8 * 17,92 € eller 1.075,20 € Rätten till stöd för 

ledighet har härmed utnyttjats i sin helhet. (1447 N2)

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande Loumann Annette, 

Föredragande

Ärendemening Avbytarstöd 2020

Motpart

Beslut Beslöts godkänna ansökan för totalt 75 timmar. (1446 N2)

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande Loumann Annette, 

Föredragande



Diarienr.  ÅLR 2020/7961 Reg.datum  14-10-2020 Beslutsdatum   2020-10-29

Diarienr.  ÅLR 2020/8371 Reg.datum  28-10-2020 Beslutsdatum   2020-10-29

Diarienr.  ÅLR 2020/7090 Reg.datum  15-09-2020 Beslutsdatum   2020-10-29

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Kran & Byggtjänster Föglö

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 29.10.2020-15.8.2024. Villkor: 1. Tillståndet 

gäller för byggnadsverksamhet. 2. Verksamheten ska bedrivas på svenska. 3. I 

verksamheten ska 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 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 Tillstånd att hålla fridlysta djur

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen bifaller ansökan. Tillståndet företes till konservator och därefter 

ska tillståndet följa med djuret så att det vid behov kan kontrolleras. Djuret får inte 

säljas eller överlåtas. Hökugglan får behållas i sökandes ägo.

Beslutande organ Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån Tjänstemannabeslut

Beslutande Abrahamsson David, 

Föredragande



Diarienr.  ÅLR 2020/7867 Reg.datum  12-10-2020 Beslutsdatum   2020-10-29

Diarienr.  ÅLR 2020/7958 Reg.datum  13-10-2020 Beslutsdatum   2020-10-29

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Mansén Invest Ab

Beslut

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för ägarstyrning, koncernförvaltning och -

finansiering. 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 ska 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 Ålands utbildningstjänster

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 29.10.2020-31.12.2023. Villkor: 1. Tillståndet 

gäller för pedagogiska tjänster och handel med varor. 2. Verksamheten ska bedrivas 

på svenska. 3. I verksamheten ska 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 2020/8369 Reg.datum  28-10-2020 Beslutsdatum   2020-10-29

Diarienr.  ÅLR 2020/8388 Reg.datum  29-10-2020 Beslutsdatum   2020-10-29

Diarienr.  ÅLR 2020/8389 Reg.datum  29-10-2020 Beslutsdatum   2020-10-29

Ärendemening Lagbas/vägunderhållsarbetare

Motpart

Beslut
Beslöts att lediganslå ett arbetsavtal som lagbas/vägunderhållsarbetare vid 

infrastrukturavdelningens vägnätsbyrå med stationeringsort på Föglö .

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Avdelningschef tjänstemannabeslut

Beslutande Österlund Yvonne, 

Föredragande

Ärendemening Vägunderhållsarbetare

Motpart

Beslut
Beslöts att lediganslå ett vikariat som vägunderhållsarbetare till vägunderhållsenheten 

vid infrastrukturavdelningen vägnätsbyrå.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Avdelningschef tjänstemannabeslut

Beslutande Österlund Yvonne, 

Föredragande

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Sinecura Ab

Beslut

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för att bedriva försäljning inom detaljhandel samt 

ombudsverksamhet för Posten och Paf och för caférörelse. 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 ska 

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



Diarienr.  ÅLR 2020/8324 Reg.datum  27-10-2020 Beslutsdatum   2020-10-29

Diarienr.  ÅLR 2020/8341 Reg.datum  27-10-2020 Beslutsdatum   2020-10-29

Diarienr.  ÅLR 2020/8401 Reg.datum  29-10-2020 Beslutsdatum   2020-10-29

Ärendemening Uppdragsbekräftelse för handledning

Motpart

Beslut Beslutades att anta uppdragsbekräftelsen från Anima Ledarskap.

Beslutande organ Finansavdelningen Avdelningschef tjänstemannabeslut

Beslutande Nyholm Conny, 

Föredragande

Ärendemening Hållbarhetskoordinator

Motpart

Beslut Förordnades enligt förordnande nr 212 F1.

Beslutande organ Finansavdelningen Avdelningschef tjänstemannabeslut

Beslutande Nyholm Conny, 

Föredragande

Ärendemening Ändringar/upphörande av ekologisk produktion

Motpart Konditori Choklad Ab

Beslut
Landskapsregeringen har beslutat godkänna Er anmälan om avbrott tillsvidare fr.o.m. 

23.10.2020. 

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve, 

Föredragande Danielsson Tina, 



Diarienr.  ÅLR 2014/9939 Reg.datum  19-12-2014 Beslutsdatum   2020-10-29

Ärendemening
Tekniskt stöd för operativa program för Europeiska regionala utvecklingsfonden och 

Europeiska socialfonden 2014-2020

Motpart Avdelningschefen för näringsavdelningen

Beslut

Beslöts bevilja förlängning av projekttiden till den 31.12.2021. Stödmottagaren skall 

inlämna ansökan om utbetalning av stöd senast den 31.12.2021. Stödmottagaren skall 

till ansökan om utbetalning av stöd den 31.12.2021 även inlämna slutrapport och 

uppföljning vilken redovisar projektets förverkligande och resultat. (811 N1) 

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån tjänstemannabeslut

Beslutande Fellman Tomas, 

Föredragande


