
Diarienr.  ÅLR 2019/2278 Reg.datum  15-03-2019 Beslutsdatum   2019-04-17

Diarienr.  ÅLR 2019/2330 Reg.datum  18-03-2019 Beslutsdatum   2019-04-17

Diarienr.  ÅLR 2019/1192 Reg.datum  07-02-2019 Beslutsdatum   2019-04-17

Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2019-04-17 och 2019-04-17

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå tjänstemannabeslut

Beslutande Mattsson Peter,

Ärendemening Landskapsborgen för bostadslån

Motpart

Beslut

Med stöd av 13 § 1 mom. landskapslag (1999:40) om 

bostadsproduktion beslöt Ålands landskapsregering att 

bevilja landskapsborgen om 53000 euro för ett bostadslån 

som beviljats av kreditinrättning till ovan nämnda gäldenär. 

Borgen är giltig i högst 20 år räknat från datum för lånets 

lyftande. Borgensavgiften är 599 euro och faktureras separat.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå tjänstemannabeslut

Beslutande Mattsson Peter,

Föredragande

Ärendemening Landskapsborgen för bostadslån

Motpart

Beslut

Med stöd av 13 § 1 mom. landskapslag (1999:40) om 

bostadsproduktion beslöt Ålands landskapsregering att 

bevilja landskapsborgen om 24225 euro för ett bostadslån 

som beviljats av kreditinrättning till ovan nämnda gäldenär. 

Borgen är giltig i högst 20 år räknat från datum för lånets 

lyftande. Borgensavgiften är 364 euro och faktureras separat.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå tjänstemannabeslut

Beslutande Mattsson Peter,

Föredragande
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Diarienr.  ÅLR 2019/2279 Reg.datum  15-03-2019 Beslutsdatum   2019-04-17

Diarienr.  ÅLR 2019/1761 Reg.datum  28-02-2019 Beslutsdatum   2019-04-17

Diarienr.  ÅLR 2019/2974 Reg.datum  08-04-2019 Beslutsdatum   2019-04-17

Ärendemening Landskapsborgen för bostadslån

Motpart

Beslut

Med stöd av 13 § 1 mom. landskapslag (1999:40) om 

bostadsproduktion beslöt Ålands landskapsregering att 

bevilja landskapsborgen om 21675 euro för ett bostadslån 

som beviljats av kreditinrättning till ovan nämnda gäldenär. 

Borgen är giltig i högst 20 år räknat från datum för lånets 

lyftande. Borgensavgiften är 245 euro och faktureras separat.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå tjänstemannabeslut

Beslutande Mattsson Peter,

Föredragande

Ärendemening Landskapsborgen för bostadslån

Motpart

Beslut

Med stöd av 13 § 1 mom. landskapslag (1999:40) om 

bostadsproduktion beslöt Ålands landskapsregering att 

bevilja landskapsborgen om 39100 euro för ett bostadslån 

som beviljats av kreditinrättning till ovan nämnda gäldenär. 

Borgen är giltig i högst 20 år räknat från datum för lånets 

lyftande. Borgensavgiften är 442 euro och faktureras separat.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå tjänstemannabeslut

Beslutande Mattsson Peter,

Föredragande

Ärendemening Landskapsborgen för bostadslån

Motpart

Beslut

Med stöd av 13 § 1 mom. landskapslag (1999:40) om 

bostadsproduktion beslöt Ålands landskapsregering att 

bevilja landskapsborgen om 20000 euro för ett bostadslån 

som beviljats av kreditinrättning till ovan nämnda gäldenär. 

Borgen är giltig i högst 20 år räknat från datum för lånets 

lyftande. Borgensavgiften är 180 euro och faktureras separat.

Föredragande
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Diarienr.  ÅLR 2019/1759 Reg.datum  28-02-2019 Beslutsdatum   2019-04-17

Diarienr.  ÅLR 2019/1757 Reg.datum  28-02-2019 Beslutsdatum   2019-04-17

Ärendemening Landskapsborgen för bostadslån

Motpart

Beslut

Med stöd av 13 § 1 mom. landskapslag (1999:40) om 

bostadsproduktion beslöt Ålands landskapsregering att 

bevilja landskapsborgen om 11156,00 euro för ett bostadslån 

som beviljats av kreditinrättning till ovan nämnda gäldenär. 

Borgen är giltig i högst 20 år räknat från datum för lånets 

lyftande. Borgensavgiften är 167,00 euro och faktureras 

separat.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå tjänstemannabeslut

Beslutande Mattsson Peter,

Föredragande

Ärendemening Landskapsborgen för bostadslån

Motpart

Beslut

Med stöd av 13 § 1 mom. landskapslag (1999:40) om 

bostadsproduktion beslöt Ålands landskapsregering att 

bevilja landskapsborgen om 16950 euro för ett bostadslån 

som beviljats av kreditinrättning till ovan nämnda gäldenär. 

Borgen är giltig i högst 20 år räknat från datum för lånets 

lyftande. Borgensavgiften är 254 euro och faktureras separat.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå tjänstemannabeslut

Beslutande Mattsson Peter,

Föredragande

Ärendemening Landskapsborgen för bostadslån

Motpart

Beslut

Med stöd av 13 § 1 mom. landskapslag (1999:40) om 

bostadsproduktion beslöt Ålands landskapsregering att 

bevilja landskapsborgen om 50490,00 euro för ett bostadslån 

som beviljats av kreditinrättning till ovan nämnda gäldenär. 

Borgen är giltig i högst 20 år räknat från datum för lånets 

lyftande. Borgensavgiften är 571,00 euro och faktureras 

separat.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå tjänstemannabeslut

Beslutande Mattsson Peter,

Föredragande
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Diarienr.  ÅLR 2019/2973 Reg.datum  08-04-2019 Beslutsdatum   2019-04-17

Diarienr.  ÅLR 2019/2277 Reg.datum  15-03-2019 Beslutsdatum   2019-04-17

Diarienr.  ÅLR 2019/2470 Reg.datum  21-03-2019 Beslutsdatum   2019-04-17

Ärendemening Landskapsborgen för bostadslån

Motpart

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå tjänstemannabeslut

Beslutande Mattsson Peter,

Föredragande

Ärendemening Landskapsborgen för bostadslån

Motpart

Beslut

Med stöd av 13 § 1 mom. landskapslag (1999:40) om 

bostadsproduktion beslöt Ålands landskapsregering att 

bevilja landskapsborgen om 28688 euro för ett bostadslån 

som beviljats av kreditinrättning till ovan nämnda gäldenär. 

Borgen är giltig i högst 20 år räknat från datum för lånets 

lyftande. Borgensavgiften är 258 euro och faktureras separat.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå tjänstemannabeslut

Beslutande Mattsson Peter,

Föredragande

Ärendemening Landskapsborgen för bostadslån

Motpart

Beslut

Med stöd av 13 § 1 mom. landskapslag (1999:40) om 

bostadsproduktion beslöt Ålands landskapsregering att 

bevilja landskapsborgen om 34000,00 euro för ett bostadslån 

som beviljats av kreditinrättning till ovan nämnda gäldenär. 

Borgen är giltig i högst 20 år räknat från datum för lånets 

lyftande. Borgensavgiften är 384,00 euro och faktureras 

separat.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå tjänstemannabeslut

Beslutande Mattsson Peter,

Föredragande
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Diarienr.  ÅLR 2019/3131 Reg.datum  12-04-2019 Beslutsdatum   2019-04-17

Diarienr.  ÅLR 2019/3130 Reg.datum  12-04-2019 Beslutsdatum   2019-04-17

Ärendemening
Uppdrag att ordna sysselsättningsfrämjande utbildning inom 

byggbranschen

Motpart Styrelsen för Ålands gymnasium

Beslut

Ålands landskapsregering beslöt att ge Ålands gymnasium i 

uppdrag att under våren 2020 anordna en utbildning inom 

byggbranschen som sysselsättningsfrämjande utbildning. 

Utbildningen gäller examensdelen Plattsättning som ingår i 

läroplanen för gymnasieexamen inom byggnadsbranschen 

och omfattar 15 kompetenspoäng. Deltagarna ska efter 

godkänt yrkesprov erhålla ett betyg över delexamen. Ålands 

gymnasium ombeds att inom september månad inkomma 

med ett förslag till upplägg, antal studieplatser samt ett 

kostnadsförslag för utbildningen. Kostnaden påföres 

budgetmoment 53 500, sysselsättningsfrämjande utbildning. 

Landskapsregeringen fattar ett slutligt beslut efter inlämnad 

planering och kostnadsförslag. Ålands arbetsmarknads- och 

studieservicemyndighet antar studerande till kursen. 

Målgruppen är arbetslösa arbetssökande personer 

inregistrerade vid Ålands arbetsmarknads- och 

studieservicemyndighet (Ams) och införsäkrad vid 

Folkpensionsanstalten.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Storfors Elisabeth,

Föredragande Regårdh Bodil,

Beslut

Med stöd av 13 § 1 mom. landskapslag (1999:40) om 

bostadsproduktion beslöt Ålands landskapsregering att 

bevilja landskapsborgen om 25883 euro för ett bostadslån 

som beviljats av kreditinrättning till ovan nämnda gäldenär. 

Borgen är giltig i högst 20 år räknat från datum för lånets 

lyftande. Borgensavgiften är 388 euro och faktureras separat.
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Diarienr.  ÅLR 2018/3373 Reg.datum  27-04-2018 Beslutsdatum   2019-04-17

Ärendemening Handlingsplaner för Ålands yrkesgymnasium

Motpart Ålands gymnasium

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Storfors Elisabeth,

Föredragande Regårdh Bodil,

Ärendemening
Uppdrag att ordna sysselsättningsfrämjande utbildning inom 

restaurang- och cateringbranschen

Motpart Styrelsen för Ålands gymnasium

Beslut

Ålands landskapsregering beslöt att ge Ålands gymnasium i 

uppdrag att planera två kurser inom restaurang- och 

cateringbranschen, en under hösten 2019 och en under våren 

2020 i enlighet med tidigare upplägg. Kurserna genomförs 

som sysselsättningsfrämjande utbildningar och beräknas 

vardera pågå 3 - 4 veckor. Den kurs som anordnas under 

hösten 2019 berör grundläggande kunskaper inom 

matlagning och köksarbete. Den kurs som planeras till våren 

2020 ska ge grundläggande kunskaper inom servering och 

kassatjänst. Båda kurserna ska innehålla kompetens för 

hygienpass och serveringspass. Ålands gymnasium ombeds 

att inom september månad inkomma till landskapsregeringen 

med ett kostnadsförslag per kurs samt antal studieplatser. 

Kurskostnaderna belastar budgetmoment 53 500, 

sysselsättningsfrämjande utbildning. Landskapsregeringen 

fattar ett slutligt beslut efter inlämnad planering och 

kostnadsförslag. Ålands arbetsmarknads- och 

studieservicemyndighet antar studerande till kurserna. 

Målgruppen är arbetslösa arbetssökande personer 

inregistrerade vid Ålands- arbetsmarknads- och 

studieservicemyndighet (Ams) och införsäkrade vid 

Folkpensionsanstalten.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Storfors Elisabeth,

Föredragande Regårdh Bodil,
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Diarienr.  ÅLR 2017/9704 Reg.datum  20-12-2017 Beslutsdatum   2019-04-17

Diarienr.  ÅLR 2018/6024 Reg.datum  02-07-2018 Beslutsdatum   2019-04-17

Ärendemening
Klargörande av ansvarsfrågan för upprätthållandet av 

talterapier och övriga terapier för grundskolans elever

Motpart Södra Ålands Högstadiedistrikt k.f. SÅHD k.f.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Storfors Elisabeth,

Föredragande Halme-Wiklund Katarina,

Ärendemening Finansieringsansökan

Motpart Inred Ab

Beslut

Beviljas förlängning av projekttiden till den 30.6.2019. 

Stödmottagaren skall inlämna ansökan om utbetalning av 

stöd samt slutrapport senast den 30.6.2019. (93 N1)

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån tjänstemannabeslut

Beslutande Åkergård Kenneth,

Föredragande

Beslut

Ålands landskapsregering har beslutat att anteckna för 

kännedom följande handlingsplaner: Handlingsplan mot 

mobbning Studerandevårdsplan Krishanteringsplan 

Ordningsregler Samtliga planer gäller för Ålands 

yrkesgymnasium.
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Diarienr.  ÅLR 2017/3190 Reg.datum  28-04-2017 Beslutsdatum   2019-04-17

Beslut

Landskapsregeringen har mottagit skrivelsen gällande 

klargörande av ansvarsfrågan för terapiformer (ÅLR 

2018/6024) och beslutat att anteckna den för kännedom. 

Ärendet behandlades på skoldirektörsmötet den 16 januari 

2019 där Sandra Rasmussen (habiliteringskoordinator ÅHS), 

Jeanette Hagman (talterapeut ÅHS) och Josefin Granholm-

Glad (talterapeut, ÅHS/Ålands Lyceum) var inbjudna som 

sakkunniga för att utreda och diskutera frågan. 

Landskapsregeringen konstaterar att ÅHS har ändrat fokus 

gällande bedömning av behovet av terapi, utgående från 

finska barnneurologiska föreningens rekommendationer och 

FPA:s riktlinjer, från att rekommendera enskild terapi till att 

rekommendera en helhetslösning för att skapa en vardag 

som stöder klienten. Landskapsregeringen kan konstatera att 

det här innebär att ansvaret för träningen i vardagen i högre 

grad kommer att ligga på kommunen. Skolans personal, 

främst inom träningsundervisningen, behöver ges 

förutsättningar så träningen blir en del av skolvardagen. 

Ytterligare konstaterar landskapsregeringen att skolan inte 

har ansvar för att ge talterapi, men har ansvar att bemöta 

personer med b.la. språkstörning, språklig sårbarhet, autism 

och utvecklingsstörning. Landskapsregeringen konstaterar att 

handledning av en talterapeut skulle tillföra och öka den 

kompetens som behövs på skolorna för att skapa en god 

lärmiljö för elever i behov av särskilt språkstöd. Handledning 

kunde förslagsvis skötas genom en kommunal samordning av 

olika stödfunktioner. En modell för hur resurser kan 

samordnas håller på att utredas i ÅLR19/1303 Utredning 

gällande organisationen av resurser för elever i behov av 

stöd i grundskolan och även samordning av den här typen av 

stödresurser kan bli aktuella att utreda.
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Diarienr.  ÅLR 2019/3102 Reg.datum  11-04-2019 Beslutsdatum   2019-04-17

Ärendemening Utkast till Landskapslag om barnomsorg och grundskola

Motpart

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Avdelningschef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Stenbäck Niklas,

Föredragande Storfors Elisabeth,

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. I uppdraget 

ingår att ordna 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 kostandsberäkningen 

i särskilt beslut.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Avdelningschef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Stenbäck Niklas,

Föredragande Storfors Elisabeth,
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Beslut

Inom Utbildnings- och kulturavdelningen bereds ett förslag 

till ny lagstiftning om barnomsorg och grundskola. 

Utbildnings- och kulturavdelningen ger Er möjlighet att 

lämna synpunkter på utkastet till ny landskapslag om 

barnomsorg och grundskola under pågående beredning. 

Utkastet hittar Ni under länken: 

https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/remisser. Vi 

ber er vänligen att utan dröjsmål vidarebefordra 

remissbegäran till berörda nämnder och tjänstemän i Er 

kommun eller organisation. Beredningen av lagförslaget 

inleddes våren 2016 i samarbete med kommunernas 

skoldirektörer och bildningsdirektörer. En parlamentariskt 

tillsatt arbetsgrupp har tagit ställning till olika 

förändringsförslag som lagts fram av skol-, 

bildningsdirektörer och sakkunniggrupper inom skola och 

barnomsorg. Skol-, bildningsdirektörer och 

barnomsorgspersonal har kontinuerligt hörts under hela 

beredningen. I utkastet till ny lagstiftning föreslås att 

kommunerna skapar en gemensam kommunal 

utbildningsförvaltning för verksamhetsformerna barnomsorg, 

grundskola och grundskoleutbildning för elever som passerat 

läropliktsåldern. I grunden är avsikten inte att ändra 

innehållet i barnomsorgen eller grundskolan. En 

administrativt sammanhållen förvaltning underlättar 

samverkan mellan skolan och barnomsorgen såväl 

pedagogiskt, administrativt och praktiskt. Målsättningen är 

att skapa förutsättningar för en likvärdig barnomsorg och 

grundskola i landskapet. Utkastet utgår ifrån 

barnkonventionens stadganden om barnets bästa. Barnets 

och elevens rätt till barnomsorg och skolgång i trygga 

lärmiljöer är utgångspunkt. Även ett nytt regelverk för 

disciplinära åtgärder föreslås. Elevbedömningen, elevens 

delaktighet, rätten till stöd för lärande och skolgång, barn- 

och elevhälsa samt undervisning i olika flexibla 

undervisningsformer förtydligas i förhållande till nuvarande 

lagstiftning. Målsättningen är att minska risken för 

utanförskap och möjliggöra en grundskoleundervisning 

utifrån individens behov. Grundskoleutbildning för andra än 

läropliktiga är en ny utbildningsform som föreslås. Inflyttade 

som har brister i sin grundskoleutbildning ges möjligheter att 

inhämta kunskaper på en grundläggande nivå. 

Grundskoleelever som inte fullgjort sin läroplikt med ett 

godkänt avgångsbetyg utan lämnat skolan med endast 

skiljebetyg ges möjlighet att slutföra sin 

grundskoleutbildning inom ramen för grundskoleutbildning 

för andra än läropliktiga. Lagutkastet täcker in delområden 

som kräver fortsatta utvecklingsinsatser. Bl.a. tillsynen över 

grundskolan är ett sådant delområde, likaså privata 

alternativ och stödet för barn i barnomsorgen med annat 

modersmål än svenska. Under remisstiden kommer 

beredningen av lagförslaget att fortsätta. Förslagen bedöms 

ha vissa ekonomiska följder för kommunerna. 

Landskapsandelssystemet kommer att ses över med 

anledning av de föreslagna förändringarna. Utbildnings- och 

kulturavdelningen ber Er att inkomma med kommentarer 

med anledning av utkastet till lag senast den 15 maj 2019 

per e-post till under adress registrator@regeringen.ax och 

med hänvisning till ärendenummer ÅLR 2019/3102.



Diarienr.  ÅLR 2019/1985 Reg.datum  06-03-2019 Beslutsdatum   2019-04-17

Diarienr.  ÅLR 2019/2822 Reg.datum  01-04-2019 Beslutsdatum   2019-04-17

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Lohkoasennus OY

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica,

Föredragande

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Ålands plåt och ventilationsteknik 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 plåtslageri och VVS-arbeten, 

byggverksamhet och därmed sammankopplad verksamhet 

samt för att äga, besitta och idka handel med värdepapper. 

2. Bolaget skall ha hemort på Åland. 3. Minst två tredjedelar 

av ledamöterna och suppleanterna i styrelsen skall ha 

åländsk hembygdsrätt eller utan avbrott ha varit bosatta i 

landskapet Åland under minst fem år. 4. Verksamheten skall 

bedrivas på svenska. 5. I verksamheten bör 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
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Diarienr.  ÅLR 2019/2838 Reg.datum  01-04-2019 Beslutsdatum   2019-04-17

Diarienr.  ÅLR 2019/2865 Reg.datum  02-04-2019 Beslutsdatum   2019-04-17

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Saariston Rantarakentajat Oy

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 17.4 - 31.12.2019. 

Villkor: 1. Tillståndet gäller för installation av flytande 

betongpontonbryggor. 2. Verksamheten ska bedrivas på 

svenska. 3. I verksamheten bör 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

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 17.4.2019 - 

31.12.2020. Villkor: 1. Tillståndet gäller för byggande av 

landgångar, sidobilramp och stålklaff till kaj 3 i Mariehamns 

hamn. 2. Verksamheten ska bedrivas på svenska. 3. I 

verksamheten bör 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.
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Diarienr.  ÅLR 2019/2964 Reg.datum  08-04-2019 Beslutsdatum   2019-04-17

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Lenstopia

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica,

Föredragande

Ärendemening Näringsrätt

Motpart IDELMA AB

Beslut

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för uthyrning av 

containrar, bodar, toaletter, lagerutrymme, maskiner samt 

för försäljning av förbrukningsmaterial, tömnings- och 

rengöringstjänster. 2. Bolaget skall ha hemort på Åland. 3. 

Minst två tredjedelar av ledamöterna och suppleanterna i 

styrelsen skall ha åländsk hembygdsrätt eller utan avbrott ha 

varit bosatta i landskapet Åland under minst fem år. 4. 

Verksamheten skall bedrivas på svenska. 5. I verksamheten 

bör 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
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Diarienr.  ÅLR 2015/9542 Reg.datum  17-09-2015 Beslutsdatum   2019-04-17

Diarienr.  ÅLR 2019/2867 Reg.datum  03-04-2019 Beslutsdatum   2019-04-17

Diarienr.  ÅLR 2012/7759 Reg.datum  26-09-2012 Beslutsdatum   2019-04-17

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån tjänstemannabeslut

Beslutande Åkergård Kenneth,

Föredragande

Ärendemening Investeringsstöd

Motpart

Beslut

Beviljades 24.693 euro i investeringsstöd för anskaffning av 

skördemaskin för gräsmatteodling. (Projektnummer i Hyrrä: 

94918)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve,

Föredragande Franzell Leif,

Ärendemening Finansieringsansökan

Motpart Moss Sea Ab Hotel Svala

Beslut

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Åkergård Kenneth,

Föredragande

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 17.4.2019 - 29.3.2024 

Villkor: 1. Tillståndet gäller för galleri, printservice och 

inramning, bokbinderi, fotografi, videoproduktion och 

utbildning. 2. Verksamheten ska bedrivas på svenska. 3. I 

verksamheten bör 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.
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Diarienr.  ÅLR 2018/1001 Reg.datum  01-02-2018 Beslutsdatum   2019-04-17

Ärendemening
Teknisk kontroll av ansökan om EU-finansiering/ Leader 

Projekt: Sjösättningsramp Vandöfjärden

Motpart Samfällda för Ödkarby Sålis och Ovanåker byar

Beslut

Landskapsregeringen har den 17 april 2019 utifrån godkända 

stödberättigande utgifter beslutat godkänna slutrat på 

4.947,80 euro för utbetalning enligt överenskommelse. (72 

N3)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Fiskeribyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Åkergård Kenneth,

Föredragande Bäckman-Hägglund Tina,

Ärendemening

Finansieringsansökan Övertagande av Remmarina stugby 

samt ombyggnad av servicehus till restaurang överfört från 

DÄR 26.9.2012

Motpart Kumlinge Stugor IBV Ab

Beslut
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