
Diarienr.  ÅLR 2021/280 Reg.datum  13-01-2021 Beslutsdatum   2021-02-16

Diarienr.  ÅLR 2021/1289 Reg.datum  12-02-2021 Beslutsdatum   2021-02-16

Diarienr.  ÅLR 2021/1279 Reg.datum  12-02-2021 Beslutsdatum   2021-02-16

Beslutslista för ÅLR

Beslutsdatum mellan 2021-02-16 och 2021-02-16

7 cases found

Ärendemening Sysselsättningsfrämjande utbildning inom digital marknadsföring

Motpart Ålands näringslivs servicebolag

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Storfors Elisabeth, 

Föredragande Regårdh Bodil, 

Ärendemening Kundenkät för utvärdering av Visa vägen

Motpart Åsub

Beslut
Beslöt godkänna konsultation från ÅSUB för uppgörande av enkät till Visa vägens 

besökare/kunder.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Storfors Elisabeth, 

Föredragande Regårdh Bodil, 

Ärendemening Klagomål angående hälso- och sjukvård

Motpart

Beslut Beslut enligt brev 21 S3.

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Hälso- och sjukvårdsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Lindström Ylva, 

Föredragande Lönnroth Knut, 



Diarienr.  ÅLR 2019/4646 Reg.datum  06-06-2019 Beslutsdatum   2021-02-16

Ärendemening
Teknisk kontroll av ansökan om EU-finansiering Leader Projekt: Gäddans väg till 

Öfladorna

Motpart Wessingsboda bys fiskelag och samfällda

Beslut

På grund av tidigare utbetalt förskott om 5.344 euro har landskapsregeringen 

den 16 februari 2021, utifrån godkända stödberättigande utgifter, beslutat 

godkänna en kvittning av utbetalt förskott om 5.256,25 euro. Efter kvittningen av 

tidigare utbetalt förskott återstår en rest om 87,75 euro som ska återbetalas. (64 

N3)

Beslutande organ Näringsavdelningen Fiskeribyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Åkergård Kenneth, 

Föredragande Alopaeus Sara, 

Beslut

Ålands landskapsregering har beslutat att ge Ålands näringsliv rätt att förverkliga 

en 7 dagars kurs i digital marknadsföring med sysselsättningsfrämjande medel 

under våren 2021 i enlighet med inlämnat upplägg och anbud. Kursen innehåller 

en genomgång av det digitala landskapet, vilka kanaler som finns och hur de 

fungerar samt hur man gör en digital strategi. Kursen ger verktyg för att komma 

igång och jobba med digital marknadsföring. Utbildare är Stig Fram Ab, Sverige. 

Kursen genomförs digitalt på distans under en period på två-tre veckor. Anbudet 

gäller köp av 20 platser á 700 euro/plats exkl. moms. Målgruppen är arbetslösa 

arbetssökande personer inregistrerade vid Ålands arbetsmarknads- och 

studieservicemyndighet och införsäkrade vi Folkpensionsanstalten. Ålands 

arbetsmarknads- och studieservicemyndighet antar studerande till kursen. Ålands 

landskapsregering uppmanar Ålands näringsliv Servicebolag Ab att tillämpa 

Ålands landskapsregerings anvisningar för anordnande av 

sysselsättningsfrämjande utbildning, beslut nr 216 U2, 011020, ÅLR 2020/7575.



Diarienr.  ÅLR 2020/5871 Reg.datum  21-07-2020 Beslutsdatum   2021-02-16

Diarienr.  ÅLR 2021/967 Reg.datum  03-02-2021 Beslutsdatum   2021-02-16

Diarienr.  ÅLR 2021/1046 Reg.datum  05-02-2021 Beslutsdatum   2021-02-16

Ärendemening Lotteritillstånd

Motpart Lions Club Mariehamn

Beslut

Beviljat Giltighetstid och –område: Tillståndet gäller för tiden 16.2-31.3.2021 – 

landskapet Åland. Lotternas antal, pris och sammanlagda försäljningspris: 3.000 

st – 2 €/st – sammanlagt försäljningspris 6.000 € Syfte: Till förmån för Lions 

välgörenhetsverksamhet. Villkor: 1. Lottsedel skall vara försedd med uppgift om 

arrangören. 2. Vinnare skall vara berättigad att utfå vinst senast inom två 

månader efter dragningen. 3. Lotteriarrangören skall iaktta stadgandena i 

lotteriskattelagen (FFS 552/92). 4. Vinsternas sammanlagda värde skall utgöra 

minst 35 procent av lotternas sammanlagda försäljningsvärde. Den minsta 

vinstens värde skall motsvara minst lottens pris. 5. Tillståndshavaren är skyldig 

att inom fem månader från det att varulotteritillståndet upphört att gälla inlämna 

redovisning till Lotteriinspektionen.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande

Ärendemening Finansieringsansökan

Motpart Kumlinge andelshandel

Beslut
Utifrån godkända stödberättigande kostnader bevilja 2.680,15 euro för 

utbetalning. (92 N1)

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån tjänstemannaföredragning

Beslutande Stolt Ralf, 

Föredragande Alopaeus Sara, 



Ärendemening Befolkningsregisteruppgifter 2021

Motpart Kommunernas socialtjänst k.f.

Beslut

Landskapsregeringen beslöt att bifalla ansökan på följande villkor: 1) Sökanden 

får själv bekosta eventuella utgifter förenade med den tekniska anslutningen, 2) 

Landskapsregeringen förbehåller sig rätt att debitera Kommunernas socialtjänst 

kf för tillhandahållen information och arbete, 3) Uppgifterna skall på behörigt sätt 

skyddas mot olovlig användning, utplånande och ändring samt mot olovligt 

tillgrepp. Förvaltningsansvarig IT är utsedd att vara Ålands landskapsregerings 

kontaktperson i den verkställande delen av arbetet.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande


