
Diarienr. ÅLR 2015/8788 Reg.datum 19.8.2015 Beslutsdatum 25.8.2015

Diarienr. ÅLR 2015/8704 Reg.datum 17.8.2015 Beslutsdatum 25.8.2015

Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2015-08-25 och 2015-08-25

Föredragande Lindfors Elin, 

Ärendemening
Tillstånd för arbete eller åtgärder inom 
vägområde

Motpart BKFiber

Beslut

Beviljas Tandkliniken Pia Holmqvist Ab tillstånd 
att tillhandahålla tandvårdstjänster inklusive 
munhygienisttjänster. Som ansvarig för 
verksamheten godkänns odontologie licentiat, 
tandläkare Pia Holmqvist.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Trafikbyrån Byråchef 
tjänstemannaföredragning

Beslutande Korpela Mikael, 

Föredragande Latvala Ulla-Liisa, 

Ärendemening
Tillstånd att tillhandahålla privata hälso- och 
sjukvårdstjänster Nytt tillstånd

Motpart Tandkliniken Pia Holmqvist Ab

13 cases found

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Hälso- och 
sjukvårdsbyrån Byråchef 
tjänstemannaföredragning

Beslutande Almqvist Fredrik, 



Beslut

Med stöd av 53 § 1 mom. Landskapslag 
(1957:23) om allmänna vägar i landskapet 
Åland beviljas sökanden att utföra 
ledningsarbete under den väg och enligt de 
villkor som anges nedan. Villkor Tillståndet gäller 
nergrävning av fiberlinje under landsväg nr 810 i 
Kumlinge kommun. En trafikanordningsplan (TA-
plan) ska inlämnas till Infrastrukturavdelningen 
för godkännande i god tid innan arbetet 
påbörjas. Ledningen ska läggas under 
dikesbottnarna och körbanan, så djupt att de 
inte skadas av normala vägunderhållsåtgärder. 
För framtida lokalisering av ledningen bör denna 
gps-inmätas, uppgifterna ska skickas till 
Infrastrukturavdelningen för kännedom. 
Vägområdet ska efter arbetet återställas till 
minst samma skick som innan och i enlighet 
med anvisningar av väghållarens representant. 
Syn på platsen skall hållas såväl före som efter 
arbetsutförandet. Synen utförs av 
Infrastrukturavdelningens vägmästare eller 
arbetsledare tillsammans med en representant 
för sökanden. Alla kostnader för arbetet betalas 
av sökanden. Sökanden svarar även för 
eventuella reparationskostnader av körbanor, 
vägslänter och diken vilka föranleds av 
ledningsarbetet under fem års tid, räknat från 
det att åtgärden avslutats. Väghållaren ansvarar 
inte för eventuella skador, som kan 
åstadkommas på ledning p.g.a. normala 
vägunderhållsåtgärder. Sökanden ska på egen 
bekostnad utföra alla erforderliga åtgärder för 
skyddande av ledningen eller dennas 
anordningar ifall vägen byggs om, breddas, 
förses med separat gång- och cykelväg, 
grundförbättras eller att vägen förses med 
trafikanordningar såsom vägmärken, 
vägbelysning eller dylikt. För närmare 
bestämning av tiden för arbetet och med 
arbetsutförandet sammanhängande åtgärder ska 
sökanden kontakta ledande vägmästare Thomas 
Idman, telefon 0457 529 5060, eller 
arbetsledare Kent Schåman telefon 
04575275076, i god tid innan arbetet påbörjas.



Diarienr. ÅLR 2015/8916 Reg.datum 25.8.2015 Beslutsdatum 25.8.2015

Diarienr. ÅLR 2015/8908 Reg.datum 24.8.2015 Beslutsdatum 25.8.2015

Diarienr. ÅLR 2015/7848 Reg.datum 30.6.2015 Beslutsdatum 25.8.2015

Föredragande Lindfors Elin, 

Ärendemening
Ändring av hastighetsbegränsning på 
Emkarbyvägen och Skarpnåtövägen

Motpart Hammarlands kommun

Beslut
Landskapsregeringen beslöt bevilja ansökan. Era 
löneförmåner under studietiden är 40 % av fast 
avlöning per månad. 

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Trafikbyrån Byråchef 
tjänstemannaföredragning

Beslutande Korpela Mikael, 

Föredragande

Ärendemening Partiell tjänstledighet 1.9.2015 - 31.5.2016

Motpart

Beslut
Beslöts att förordna Pia Schauman-Hansén till 
vik. personalchef för tiden 25.8.2015 - 
9.8.2016. Budgetmoment 21010.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Avdelningschef 
tjänstemannabeslut

Beslutande Österlund Yvonne, 

Föredragande

Ärendemening vik. personalchef 25.8.2015 - 9.8.2016

Motpart

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån 
Avdelningschef/Byråchef tjänstemannabeslut

Beslutande Nikula Vivan, 



Diarienr. ÅLR 2015/1443 Reg.datum 17.2.2015 Beslutsdatum 25.8.2015

Beslut Beviljas.

Föredragande

Ärendemening Tillf. bokare 16.2 - 30.8.2015

Motpart Rosbäck Jasmine

Beslut

Ålands landskapsregering har mottagit 
Hammarlands kommuns framställan om ändring 
av hastighetsbegränsning från 70 km/h till 90 
km/h på Emkarbyvägen efter avtaget till 
Djäknevägen österut samt på delar av 
Skapnåtövägen från Sålis. Ålands 
landskapsregering konstaterar att det inte är 
motiverat att höja hastigheten på nämnda 
vägar. Beträffande Emkarbyvägen avser Ålands 
landskapsregering att bibehålla nuvarande 
hastighetsbegränsning tills hela Emkarbyvägen 
är ombyggd. Därefter kommer en utredning att 
göras i syfte att utreda vilka 
hastighetsbegränsningar som är skäliga på de 
olika delsträckorna av vägen. Vad gäller 
Skarpnåtövägen ser Ålands landskapsregering 
ingen anledning att höja tillåten hastighet på den 
nämnda etappen och konstaterar dessutom att 
Hammarlands kommun inte heller har framfört 
några argument till för varför en höjning av 
tillåten hastighet skulle vara motiverad. 
Bakgrund Hammarlands kommunstyrelse beslöt 
23.6.2015 att inför landskapsregeringen 
framställa att hastighetbegräsningen på 
Emkarbyvägen efter avtaget till Djäknevägen, 
österut för den sträcka som är ombyggd med 
separat GC-led, ändras från 70 km/h till 90 km/ 
samt framställa att hastighetsbegränsningen på 
Skarpnåtövägen från Sålis ca 7300 m till 11900 
m ändras från 70 km/h till 90 km/. Ärendet 
inkom till Ålands landskapsregering 30.6.2015.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Avdelningschef 
tjänstemannabeslut

Beslutande Österlund Yvonne, 



Diarienr. ÅLR 2014/9312 Reg.datum 27.11.2014 Beslutsdatum 25.8.2015

Diarienr. ÅLR 2015/8263 Reg.datum 28.7.2015 Beslutsdatum 25.8.2015

Föredragande Nylund Elin, 

Beslut

Ålands landskapsregering har mottagit Lemlands 
kommuns anhållan om en gång- och cykelväg 
mellan Söderby och Lemström samt mellan 
Mariehamn och Nåtö/Järsö-området. Beträffande 
gång-och cykelväg mellan Söderby och 
Lemström kan meddelas att den största delen av 
karteringsarbeten för sträckan har gjorts. Nästa 
steg är att utföra markundersökningar, vilka 
Trafikbyrån planerar att påbörja hösten 2015. 
Karteringen startades 2014 i enlighet med det 
investeringsprogram som fastställdes av Ålands 
landskapsregering 13.2.2014. Vad gäller 
byggande av en gång-och cykelväg mellan 
Mariehamn och Nåtö/Järsö-området är Ålands 
landskapsregering medveten om att behovet är 
påkallat. Trafikbyrån prioriterar dock att 
verkställa de projekt som redan är påbörjade 
och kan i dagsläget inte ge ett besked för hur 
tidplanen för det aktuella projektet ser ut. För 
närvarande finns inte några anslag beviljade för 
ändamålet. Bakgrund Lemlands kommun 
lämnande 27.11.2014 in en anhållan i vilken de 
påminner landskapsregeringen om behovet av 
gång- och cykelväg mellan Söderby och 
Lemström samt mellan Mariehamn och 
Järsö/Nåtö-området. Den 12.5.2015 inkom till 
Ålands landskapsregering ånyo en anhållan.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån 
Rättsserviceenheten tjänstemannaföredragning

Beslutande Juresta Mikael, 

Föredragande Lindfors Elin, 

Ärendemening
Gång- och cykelväg från Lemström till Söderby, 
samt från Järsö till Mariehamn

Motpart Lemlands kommun

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Trafikbyrån Byråchef 
tjänstemannaföredragning

Beslutande Korpela Mikael, 



Diarienr. ÅLR 2015/8614 Reg.datum 13.8.2015 Beslutsdatum 25.8.2015

Beslut

Beviljat Giltighetstid och –område: Tillståndet 
gäller för tiden 1.1-31.12.2016 – landskapet 
Åland. Syfte: För att stöda sällskapets missions-, 
utvecklings- och katastrofarbete i Afrika, Asien, 
Europa, Latinamerika och Oceanien. 
Insamlingssätt: Genom postgiro- och 
bankkonton samt insamlingsbössor, tidningar, 
internet, brev, broschyrer och affischer, SMS-
betalning, telefondonation samt nätbank- eller 
kreditkortsbetalning. Villkor: Tillståndshavaren 
är skyldig att senast tre månader efter det 
insamlingen avslutats inlämna redovisning i två 
exemplar till Ålands polismyndighet, PB 73, 
22101 Mariehamn. Av redovisningen bör 
framgå:-av vem eller vilka som mottagit de 
influtna medlen,-bruttoinkomsten av 
insamlingen,-alla kostnader i specificerad form, 
samt-nettovinsten av penninginsamlingen.

Föredragande Nylund Elin, 

Ärendemening Penninginsamling

Motpart Finska Missionssällskapet r.f.

Beslut

Beviljat Giltighetstid och –område: Tillståndet 
gäller för tiden 1.1-31.12.2016 – landskapet 
Åland. Syfte: För att stöda utvecklingssamarbete 
i Nicaragua, Kenya och Somaliland. 
Insamlingssätt: Genom brev, telefon, internet, 
sociala medier, donationer och bankgiro. Villkor: 
Tillståndshavaren är skyldig att senast tre 
månader efter det insamlingen avslutats inlämna 
redovisning i två exemplar till Ålands 
polismyndighet, PB 73, 22101 Mariehamn. Av 
redovisningen bör framgå:-av vem eller vilka 
som mottagit de influtna medlen,-
bruttoinkomsten av insamlingen,-alla kostnader i 
specificerad form, samt-nettovinsten av 
penninginsamlingen.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån 
Rättsserviceenheten tjänstemannaföredragning

Beslutande Juresta Mikael, 

Ärendemening Penninginsamling

Motpart Internationella solidaritetsfonden



Diarienr. ÅLR 2015/1029 Reg.datum 3.2.2015 Beslutsdatum 25.8.2015

Diarienr. ÅLR 2014/9448 Reg.datum 3.12.2014 Beslutsdatum 25.8.2015

Diarienr. ÅLR 2015/8760 Reg.datum 19.8.2015 Beslutsdatum 25.8.2015

Beslut

Beviljat Detta beslut ersätter beslut ÅLR 
2014/9448, 11.12.2014. Giltighetstid och 
–område: Tillståndet gäller för tiden 1.1-
31.12.2015 – landskapet Åland. Syfte: Till 
förmån för samfundets verksamhet. 
Insamlingssätt: Till bankgiro via 
insamlingsinformation som bifogas i olika 
finlandssvenska publikationer, 
informationsbroschyrer och på samfundets 
webbplats samt via telefon till servicenummer. 
Villkor: Tillståndshavaren är skyldig att senast 
tre månader efter det insamlingen avslutats 
inlämna redovisning i två exemplar till Ålands 
polismyndighet, PB 73, 22101 Mariehamn. Av 
redovisningen bör framgå:-av vem eller vilka 
som mottagit de influtna medlen,-
bruttoinkomsten av insamlingen,-alla kostnader i 
specificerad form, samt-nettovinsten av 
penninginsamlingen.

Föredragande Nylund Elin, 

Ärendemening Penninginsamling

Motpart Missionskyrkan i Finland

Beslut Beviljas.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån 
Rättsserviceenheten tjänstemannaföredragning

Beslutande Juresta Mikael, 

Föredragande

Ärendemening Tillf. bokare 3.2 - 31.8.2015

Motpart

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Avdelningschef 
tjänstemannabeslut

Beslutande Österlund Yvonne, 



Diarienr. ÅLR 2014/5787 Reg.datum 1.7.2014 Beslutsdatum 25.8.2015

Beslut
Landskapsregeringen antecknade meddelandet 
för kännedom.

Föredragande Nylund Elin, 

Ärendemening
Tillstånd för spel och lotterier via 
elektromagnetiska vågor 1.1.2015 - 31.12.2016 
/automatspel på internettjänsten Paf.com

Motpart Ålands Penningautomatförening Paf

Beslut

Beviljat Giltighetstid och –område: Tillståndet 
gäller för tiden 1.1-31.12.2016 – landskapet 
Åland. Syfte: Till förmån för föreningens 
verksamhet i hemlandet och utlandet. 
Insamlingssätt: Distribution av 
bankgiroblanketter i föreningens publikationer 
samt genom vädjan om understöd på 
föreningens hemsida www.slef.fi. Villkor: 
Tillståndshavaren är skyldig att senast tre 
månader efter det insamlingen avslutats inlämna 
redovisning i två exemplar till Ålands 
polismyndighet, PB 73, 22101 Mariehamn. Av 
redovisningen bör framgå:-av vem eller vilka 
som mottagit de influtna medlen,-
bruttoinkomsten av insamlingen,-alla kostnader i 
specificerad form, samt-nettovinsten av 
penninginsamlingen.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån 
Rättsserviceenheten tjänstemannaföredragning

Beslutande Juresta Mikael, 

Föredragande Nylund Elin, 

Ärendemening Penninginsamling 1.1 - 31.12.2016

Motpart
Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland 
r.f.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån 
Rättsserviceenheten tjänstemannaföredragning

Beslutande Juresta Mikael, 


