
Diarienr.  ÅLR 2021/1137 Reg.datum  09-02-2021 Beslutsdatum   2021-02-10

Diarienr.  ÅLR 2020/10072 Reg.datum  18-12-2020 Beslutsdatum   2021-02-10

Diarienr.  ÅLR 2020/3410 Reg.datum  05-05-2020 Beslutsdatum   2021-02-10

Beslutslista för ÅLR

Beslutsdatum mellan 2021-02-10 och 2021-02-10

16 cases found

Ärendemening Erkännande av yrkeskvalifikationer

Motpart

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Storfors Elisabeth, 

Föredragande Rumander Annette, 

Ärendemening Erkännande av yrkeskvalifikationer

Motpart

Beslut

Sökandens yrkeskvalifikationer erkänns och medför behörighet, enligt 

16 §, 17§ och 24 § i landskapsförordning (2020:99) om barnomsorg 

och grundskola, som lärare i barnomsorg, lärare i förundervisning och 

klasslärare på Åland.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Storfors Elisabeth, 

Föredragande Rumander Annette, 

Ärendemening Lönebokförare

Motpart

Beslut
Beslutades att lediganslå en ordinarie tjänst som lönebokförare vid 

finansavdelningens redovisningsbyrå.

Beslutande organ Finansavdelningen Avdelningschef tjänstemannabeslut

Beslutande Nyholm Conny, 

Föredragande



Diarienr.  ÅLR 2018/10346 Reg.datum  11-12-2018 Beslutsdatum   2021-02-10

Diarienr.  ÅLR 2021/933 Reg.datum  01-02-2021 Beslutsdatum   2021-02-10

Ärendemening Erkännande av yrkeskvalifikationer

Motpart

Beslut

Sökandens yrkeskvalifikationer erkänns och medför behörighet att 

verka som lektor i ämnesundervisning i geografi, historia och engelska 

i grundskolans årskurs 7–9 samt som lärare i ämnesundervisning 

geografi och historia på gymnasialstadiet i landskapet Åland.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Storfors Elisabeth, 

Föredragande Rumander Annette, 

Ärendemening Erkännande av yrkeskvalifikationer, klasslärare

Motpart

Beslut

Sökandens yrkeskvalifikationer erkänns och medför behörighet att 

verka som klasslärare enligt 24 § i landskapsförordning (2020:99) om 

barnomsorg och grundskola.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Storfors Elisabeth, 

Föredragande Rumander Annette, 

Beslut

Lärare i förundervisning Sökandens yrkeskvalifikationer erkänns och 

medför behörighet som lärare i förundervisning enligt 17 § i 

landskapsförordning (2020:99) om barnomsorg och grundskola. 

Klasslärare Villkorligt beslut. Sökandens yrkeskvalifikationer medför 

behörighet enligt 24 § i landskapsförordning (2020:99) om 

barnomsorg och grundskola som klasslärare att ge klassundervisning 

inom grundskolan på Åland efter att sökanden avlagt en 

kompensationsåtgärd bestående av ett lämplighetsprov eller en 

anpassningsperiod. Ålands landskapsregering fattar det slutliga 

beslutet om erkännande av yrkeskvalifikationerna, på basis av 

ansökan, efter att sökanden med godkänt resultat har avlagt 

lämplighetsprovet eller anpassningsperioden.



Diarienr.  ÅLR 2020/4250 Reg.datum  28-05-2020 Beslutsdatum   2021-02-10

Diarienr.  ÅLR 2021/907 Reg.datum  29-01-2021 Beslutsdatum   2021-02-10

Diarienr.  ÅLR 2021/835 Reg.datum  28-01-2021 Beslutsdatum   2021-02-10

Diarienr.  ÅLR 2021/988 Reg.datum  03-02-2021 Beslutsdatum   2021-02-10

Ärendemening Elarbeten Basanmälan

Motpart Ålands plåt och ventilationsteknik

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne, 

Föredragande Lindström Johnny, 

Ärendemening Elnätsinnehavare, projektanmälan

Motpart Ålands Elandelslag

Beslut Landskapsregeringen beslöt att anteckna anmälan till kännedom.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne, 

Föredragande Lindström Johnny, 

Ärendemening Elnätsinnehavare, projektanmälan

Motpart Ålands Elandelslag

Beslut Landskapsregeringen beslöt att anteckna anmälan till kännedom.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne, 

Föredragande Lindström Johnny, 

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

vassen! Lokalt näringskretslopp gynnar livskraftig fisk- och vattenmiljö

Motpart Brändö bys fiskelag och samfällda

Beslut
Beviljades förlängning av projekttiden för projektet ”Så in i vassen” till 

den 30 juni 2021. (60 N3)

Beslutande organ Näringsavdelningen Fiskeribyrån tjänstemannabeslut

Beslutande Stolt Ralf, 

Föredragande



Diarienr.  ÅLR 2020/4985 Reg.datum  15-06-2020 Beslutsdatum   2021-02-10

Diarienr.  ÅLR 2020/9019 Reg.datum  19-11-2020 Beslutsdatum   2021-02-10

Ärendemening Startstöd till unga odlare

Motpart

Beslut Beviljas att lyfta 52.000 euro i räntestödslån.

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån tjänstemannaföredragning

Beslutande Fellman Tomas, 

Föredragande Eliasson-Myllykoski Siv, 

Ärendemening Investeringsstöd

Motpart

Beslut
Enligt redovisade kostnader för investeringsstöd betalas stödbeloppet 

ut på 115.343,69 euro.

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån tjänstemannaföredragning

Beslutande Fellman Tomas, 

Föredragande Eliasson-Myllykoski Siv, 

Beslut Ålands landskapsregering beslöt att anteckna Ålands plåt och 

ventilationsteknik Ab i elentreprenörsregistret. Ålands 

landskapsregering beslöt att godkänna verksamhetens ledare för 

elarbeten. Godkänd ledare för elarbeten är ansvarig för att villkoren i 

detta beslut följs. Landskapsregeringen kan återkalla detta tillstånd om 

innehavaren inte längre fyller de fordringar som förutsätts i detta 

tillstånd, om ersättaren för den ansvariga ledaren icke längre är i 

firmans tjänst eller om firman åtar sig arbeten i strid med detta 

tillstånd. Villkor Verksamheten får bedrivas under förutsättning att 

följande villkor iakttas: Vid elarbeten iakttas Landskapslag (2017:38) 

om tillämpning på Åland av rikets elsäkerhetslag och 

Landskapsförordning (2017:41) om tillämpning på Åland av 

riksförfattningar om elsäkerhet. Elmateriel och elanläggningar är i 

sådant skick som förutsätts i elsäkerhetslagen samt de stadganden och 

bestämmelser som utfärdats med stöd av den, innan de tas i drift eller 

överlåts till någon annan. De som utför elarbeten är yrkeskunniga och 

tillräckligt instruerade för sina uppgifter. Entreprenören ska ha till 

förfogande gällande åländsk ellagstiftning och de där ingående 

författningarna inklusive de i elsäkerhetsexamen ingående 

publikationerna och andra publikationer som är relevanta för 

verksamheten, de arbetsredskap som är nödvändiga för verksamheten 

samt nödvändiga mätinstrument. Ytterligare ska entreprenören ha 

tillräckliga utrymmen med hänsyn till verksamhetens omfattning och 

ett permanent verksamhetsställe. Arbetslokal och erforderliga verktyg 

ska vara sådana som landskapsregeringen kan godkänna.



Diarienr.  ÅLR 2020/2557 Reg.datum  30-03-2020 Beslutsdatum   2021-02-10

Diarienr.  ÅLR 2020/3312 Reg.datum  30-04-2020 Beslutsdatum   2021-02-10

Diarienr.  ÅLR 2021/937 Reg.datum  01-02-2021 Beslutsdatum   2021-02-10

Ärendemening Finansieringsansökan, tilläggsstöd till logiverksamhet

Motpart Sandösunds Produkter

Beslut

Beviljas ett tilläggsstöd för logiverksamhet till det tidigare beviljade 

likviditetsstödet. Tilläggsstödet utgör 20 %, dock högst 10.000 euro, 

av beviljad likviditetskredit. (81 N1)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 

Ärendemening
Tillfällig vägförbindelse inkl. stödkonstruktioner för tillfällig bro samt 

rivning av befintlig bro över Bomarsund

Motpart

Beslut

Med stöd av 67§ 2 mom. Vägtrafiklag (1983:27) för landskapet Åland 

beslöt Ålands landskapsregering godkänna ändring av beslut om 

hastighetsbegränsning fattat den 18 november 2020 i enlighet med 

inlämnad trafikanordningsplan, bilaga 1, gällande del av landsväg nr 2, 

i Sunds kommun. Ändringen omfattar att hastighetsbegränsning på 20 

km/tim införs över tillfällig bro och att tiden för begränsningens 

giltighet justeras efter entreprenadtiden för projektet. I övrigt gäller 

hastighetsbegränsning om 30 km/tim för landsväg 2 genom 

entreprenadområdet. Hastighetsbegränsningarna gäller under tiden 11 

februari 2021 till och med den 31 mars 2023.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart, 

Föredragande Sommarström Hanna, 

Ärendemening Ersättning för rådgivning

Motpart Fastighetsbyrå Karlsson Ab

Beslut
Enligt redovisade kostnader för jordbruksrådgivning betalas 

stödbeloppet ut på 1.396,75 euro.

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån tjänstemannaföredragning

Beslutande Fellman Tomas, 

Föredragande Eliasson-Myllykoski Siv, 



Diarienr.  ÅLR 2020/9176 Reg.datum  24-11-2020 Beslutsdatum   2021-02-10

Diarienr.  ÅLR 2020/9733 Reg.datum  09-12-2020 Beslutsdatum   2021-02-10

Ärendemening Ärende- och arkivadministratör

Motpart

Beslut Förordnande nr 22 U1

Beslutande organ Utbildnings- och kulturavdelningen Avdelningschef tjänstemannabeslut

Beslutande Stenbäck Niklas, 

Föredragande

Ärendemening Stöd ur Europeiska havs- och fiskerifonden EHFF

Motpart Bennys Fisk

Beslut

Landskapsregeringen har den 10 februari 2021, utifrån godkända 

stödberättigande utgifter, beslutat godkänna slutrat på 1.550 euro för 

utbetalning. (61 N3)

Beslutande organ Näringsavdelningen Fiskeribyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Åkergård Kenneth, 

Föredragande Bäckman-Hägglund Tina, 


