
Diarienr.  ÅLR 2019/9996 Reg.datum  30-12-2019 Beslutsdatum   2021-03-03

Diarienr.  ÅLR 2020/9841 Reg.datum  14-12-2020 Beslutsdatum   2021-03-03

Diarienr.  ÅLR 2021/1474 Reg.datum  18-02-2021 Beslutsdatum   2021-03-03

Diarienr.  ÅLR 2021/1475 Reg.datum  18-02-2021 Beslutsdatum   2021-03-03

Beslutslista för ÅLR

Beslutsdatum mellan 2021-03-03 och 2021-03-03

19 cases found

Ärendemening Landskapsborgen för bostadslån

Motpart

Beslut
Landskapsregeringen beslutade med stöd av 13 § i landskapslag (1999:40) om bostadsproduktion, att 

fakturera Andelsbanken 600,00 euro.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå tjänstemannabeslut

Beslutande Mattsson Peter, 

Föredragande

Ärendemening Landskapsborgen för bostadslån

Motpart

Beslut
Landskapsregeringen beslutade med stöd av 13 § i landskapslag (1999:40) om bostadsproduktion, att 

fakturera Andelsbanken 154,00 euro.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå tjänstemannabeslut

Beslutande Mattsson Peter, 

Föredragande

Ärendemening Läroplanen för grundskolan på Åland

Motpart

Beslut

Ålands Landskapsregering beslöt 3.3.2021 att anteckna sammanställningen av remissvar gällande 

ämnesdelarna för läroämnena historia åk 4–9, samhällskunskap åk 5–9, geografi åk 5-9, religions- och 

livsåskådningskunskap åk 1-9 och elevhandledning åk 7-9 i den nya läroplanen för grundskolan på Åland 

för kännedom.

Beslutande organ Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande Halme-Wiklund Katarina, 

Föredragande

Ärendemening Avtal Zoom-integrering

Motpart Itslearning AS

Beslut

Ålands landskapsregering har beslutat förlänga avtalet med Itslearning AS för tiden 1.4.20221 – 

31.3.2022 gällande integrering av verktyget Zoom på lärplattformen Itslearning. Avtalet sägs upp från 

och med 31.3.2022. Kostnaderna för avtalet ersätts i sin helhet av utbildningsbyrån för året 2021 och 

belastar därmed inte skolorna under perioden.

Beslutande organ Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Storfors Elisabeth, 

Föredragande Eklund Carola, 



Diarienr.  ÅLR 2021/1478 Reg.datum  18-02-2021 Beslutsdatum   2021-03-03

Diarienr.  ÅLR 2021/1479 Reg.datum  18-02-2021 Beslutsdatum   2021-03-03

Diarienr.  ÅLR 2021/1480 Reg.datum  18-02-2021 Beslutsdatum   2021-03-03

Diarienr.  ÅLR 2021/1482 Reg.datum  18-02-2021 Beslutsdatum   2021-03-03

Ärendemening Landskapsborgen för bostadslån

Motpart

Beslut
Landskapsregeringen beslutade med stöd av 13 § i landskapslag (1999:40) om bostadsproduktion, att 

fakturera Andelsbanken 300,00 euro.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå tjänstemannabeslut

Beslutande Mattsson Peter, 

Föredragande

Ärendemening Landskapsborgen för bostadslån

Motpart

Beslut
Landskapsregeringen beslutade med stöd av 13 § i landskapslag (1999:40) om bostadsproduktion, att 

fakturera Andelsbanken 271,00 euro.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå tjänstemannabeslut

Beslutande Mattsson Peter, 

Föredragande

Ärendemening Landskapsborgen för bostadslån

Motpart

Beslut
Landskapsregeringen beslutade med stöd av 13 § i landskapslag (1999:40) om bostadsproduktion, att 

fakturera Andelsbanken 375,00 euro.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå tjänstemannabeslut

Beslutande Mattsson Peter, 

Föredragande

Ärendemening Landskapsborgen för bostadslån

Motpart

Beslut
Landskapsregeringen beslutade med stöd av 13 § i landskapslag (1999:40) om bostadsproduktion, att 

fakturera Andelsbanken 172,00 euro.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå tjänstemannabeslut

Beslutande Mattsson Peter, 

Föredragande



Diarienr.  ÅLR 2021/1513 Reg.datum  19-02-2021 Beslutsdatum   2021-03-03

Diarienr.  ÅLR 2021/1661 Reg.datum  24-02-2021 Beslutsdatum   2021-03-03

Diarienr.  ÅLR 2021/674 Reg.datum  25-01-2021 Beslutsdatum   2021-03-03

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Massage Joanna

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 3.3.2021-2.3.2026. Villkor: 1. Tillståndet gäller för massage och 

gruppträning. 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 Investeringsstöd

Motpart

Beslut
Landskapsregeringen har den 2 mars 2021 beviljat 4.200 euro i investeringsstöd för 

äppelkartsgallringsmaskin.

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve, 

Föredragande Franzell Leif, 

Ärendemening Landskapsborgen för bostadslån

Motpart

Beslut
Landskapsregeringen beslutade med stöd av 13 § i landskapslag (1999:40) om bostadsproduktion, att 

fakturera Andelsbanken 384,00 euro.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå tjänstemannabeslut

Beslutande Mattsson Peter, 

Föredragande



Diarienr.  ÅLR 2021/1296 Reg.datum  15-02-2021 Beslutsdatum   2021-03-03

Diarienr.  ÅLR 2021/1391 Reg.datum  17-02-2021 Beslutsdatum   2021-03-03

Diarienr.  ÅLR 2021/1419 Reg.datum  17-02-2021 Beslutsdatum   2021-03-03

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Peab Anläggning AB

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 3.3.2021-30.4.2022. Villkor: 1. Tillståndet gäller för bygg- och 

anläggningsverksamhet. 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 Näringsrätt

Motpart PE Teknik & Arkitektur

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 3.3.2021-2.3.2026. Villkor: 1. Tillståndet gäller för besiktning samt 

vibrationsmätning i samband med markarbeten som orsakar markvibrationer. 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 Näringsrätt

Motpart My NordicHealth Ab

Beslut

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för friskvårds- och hälsoverksamhet. 2. Bolaget skall ha hemort på 

Åland. 3. Minst en ordinarie styrelseledamot, eller dennes ersättare vid förfall, alternativt bolagsman ska 

ha hembygdsrätt eller ska utan avbrott varit bosatta i landskapet under de fem senaste åren. 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 2021/1487 Reg.datum  18-02-2021 Beslutsdatum   2021-03-03

Diarienr.  ÅLR 2021/1500 Reg.datum  19-02-2021 Beslutsdatum   2021-03-03

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Sjöbackastigen Ab

Beslut

Beviljat. Landskapsregeringen meddelar sökanden att fastigheter kan ägas och besittas utan näringsrätt, 

eftersom detta inte utgör sådan näringsutövning som omfattas av landskapslag (1996:47) om rätt att 

utöva näring Villkor: 1. Tillståndet gäller för stuguthyrning och annan turismverksamhet samt för att idka 

handel med fast egendom och för att äga, besitta och idka handel med värdepapper. 2. Bolaget skall ha 

hemort på Åland. 3. Minst en ordinarie styrelseledamot, eller dennes ersättare vid förfall, alternativt 

bolagsman ska ha hembygdsrätt eller ska utan avbrott varit bosatta i landskapet under de fem senaste 

åren. 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 Asterholma Turism & Fastigheter Ab

Beslut

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för turistnäringsverksamhet samt handhavande av fastigheter. 2. 

Bolaget skall ha hemort på Åland. 3. Minst en ordinarie styrelseledamot, eller dennes ersättare vid förfall, 

alternativt bolagsman ska ha hembygdsrätt eller ska utan avbrott varit bosatta i landskapet under de fem 

senaste åren. 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 2021/1626 Reg.datum  23-02-2021 Beslutsdatum   2021-03-03

Diarienr.  ÅLR 2021/1786 Reg.datum  01-03-2021 Beslutsdatum   2021-03-03

Diarienr.  ÅLR 2021/1818 Reg.datum  02-03-2021 Beslutsdatum   2021-03-03

Ärendemening Offert för tryckning av Årsredovisning 2020

Motpart

Beslut Beslöts inbegära offerter.

Beslutande organ Finansavdelningen Avdelningschef tjänstemannabeslut

Beslutande Nyholm Conny, 

Föredragande

Ärendemening Ersättning för skada på fordon

Motpart

Beslut
Beslöts att betala ersättning för skada på fordon om 420,00 € inklusive mervärdesskatt. Kostnaden 

belastar budgetmoment 76010 Drift och underhåll av väg.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart, 

Föredragande Sommarström Hanna, 

Ärendemening Näringsrätt

Motpart JS Däck ab

Beslut

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för detaljhandel med personbilar och lätta motorfordon. 2. Bolaget 

skall ha hemort på Åland. 3. Minst en ordinarie styrelseledamot, eller dennes ersättare vid förfall, 

alternativt bolagsman ska ha hembygdsrätt eller ska utan avbrott varit bosatta i landskapet under de fem 

senaste åren. 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


