
Diarienr.  ÅLR 2017/3190 Reg.datum  28-04-2017 Beslutsdatum   2019-04-16

Diarienr.  ÅLR 2019/2575 Reg.datum  25-03-2019 Beslutsdatum   2019-04-16

Diarienr.  ÅLR 2019/2654 Reg.datum  26-03-2019 Beslutsdatum   2019-04-16

Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2019-04-16 och 2019-04-16

Ärendemening
Trafiktillstånd för beställningstrafik med personbil, 

förnyande

Motpart

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne,

Föredragande Lundén Christina,

Ärendemening Jämställdhetsplan för Ålands yrkesgymnasium

Motpart Ålands gymnasium

Beslut

Ålands landskapsregering har beslutat att anteckna för 

kännedom den jämställdhetsplan som uppgjorts för Ålands 

yrkesgymnasium.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Storfors Elisabeth,

Föredragande Regårdh Bodil,

Ärendemening
Lämplighetsprov för behörighet att arbeta som klasslärare 

på Åland

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen ger Högskolan på Åland/Öppna 

högskolan i uppdrag att ordna lämplighetsprov för 

behörighet att arbeta som lärare på Åland, enligt bilaga. 

Högskolan på Åland ordnar en skola och en handledare för 

undervisningsprovet. Landskapsregeringen ber Högskolan 

på Åland att inkomma med en kostnadskalkyl för 

anordnandet av lämplighetsprov per studerande i enlighet 

med upplägget i bilaga. Landskapsregeringen godkänner 

kostnadsberäkningen i särskilt beslut.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Avdelningschef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Stenbäck Niklas,

Föredragande Storfors Elisabeth,
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Beslut

Landskapsregeringen beviljade tillstånd med brevnummer 

221 Il Giltighetstid: Tillståndet gäller från och med 

1.10.2019 till och med 30.9.2024. Art och fordon: 

Beställningstrafik med personbil. Stationsplats: Mariehamn 

Utlåtande har begärts av: Begärt utlåtande från Ålands 

polismyndighet 1. Trafiken skall bedrivas med noggrant 

iakttagande av gällande bestämmelser och föreskrifter om 

vägtrafik och motorfordon samt de bestämmelser 

landskapsregeringen utfärdat eller kommer att utfärda om 

beställningstrafik. 2. Om inte övermäktigt hinder eller 

annat giltigt skäl föreligger, är tillståndshavaren skyldig att 

på anmodan utföra körning i enlighet med trafiktillståndet. 

3. Trafiktillståndet skall under körning medföras i bil som är 

i trafik på basis av detta tillstånd. 4. Vid trafik på basis av 

detta tillstånd skall gällande taxa iakttas. 5. I trafik använd 

bil skall vara försedd med taxameter. 6. Rättigheten att 

utöva trafik med stöd av detta tillstånd kan inte överlåtas 

åt annan. 7. Landskapsregeringen kan ändra 

bestämmelserna i trafiktillståndet om det är nödvändigt på 

grund av ändrade förhållanden eller annan särskild orsak. 

8. Trafiktillståndet kan för viss tid återkallas helt eller 

delvis, om trafiktillståndets innehavare inte längre uppfyller 

förutsättningarna för att få tillstånd, om tillståndsvillkoren 

inte uppfylls eller om trafiktillståndets innehavare 

underlåter att utöva trafiken på behörigt sätt eller annars 

underlåter att ansvara för sina förpliktelser. 9. Om trafiken 

upphör ska landskapsregeringen underrättas.


