
Diarienr.  ÅLR 2020/2583 Reg.datum  31-03-2020 Beslutsdatum   2020-04-03

Diarienr.  ÅLR 2020/2656 Reg.datum  02-04-2020 Beslutsdatum   2020-04-03

Diarienr.  ÅLR 2020/2577 Reg.datum  31-03-2020 Beslutsdatum   2020-04-03

Diarienr.  ÅLR 2020/2322 Reg.datum  20-03-2020 Beslutsdatum   2020-04-03

Beslutslista för ÅLR

Beslutsdatum mellan 2020-04-03 och 2020-04-03

Ärendemening Arbetsordning för regeringskansliet 2020

Motpart

Beslutande organ Regeringskansli Allmänna byrån Avdelningschef/Byråchef tjänstemannabeslut

Beslutande Nikula Vivan, 

Föredragande

Ärendemening Utlåtande över finansieringsansökan till Finnvera Abp

Motpart

Beslut
Beslöts förorda en lånegaranti för en likviditetskredit om maximalt 20.000 euro 

(80 % garanti motsvarar 16.000 euro). (82 N1)

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 

Ärendemening Donation till Ålands konstmuseum

Motpart

Beslut
Ålands landskapsregering och landskapsregeringens konstnämnd har beslutat att 

ta emot donationen av XX gällande konstverket Åländsk flicka av Åke Hellman. 

Beslutande organ Utbildnings- och kulturavdelningen Ålands museum tjänstemannaföredragning

Beslutande Löndahl Viveka, 

Föredragande Berthén Heidi, 

Ärendemening Auktorisering av inspektör

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beslutar att bemyndiga XX som auktoriserad inspektör för 

provtagningar samt inspektioner inom ramen för det utrotningsprogram för 

fisksjukdomen viral hemorrhagisk septikemi (VHS) som EU-kommissionen har 

godkänt för landskapet Åland. Den auktoriserade inspektören ska bistå ansvariga 

veterinären med inspektion och provtagningar. Inspektören ska följa 

landskapsregeringens och Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighetens 

anvisningar för de inspektioner samt provtagningar som ska utföras. 

Auktoriseringen är tidsbegränsad och gäller 1.4.2020 till och med 19.6.2020. 

Landskapsregeringen kan återkalla ett bemyndigande som beviljats om den 

auktoriserade inspektören försummar att iaktta de villkor som 

landskapsregeringen uppställt eller om inspektören bryter mot de förpliktelser 

som följer av uppdraget. En auktoriserad inspektör ska på begäran kunna visa 

upp ett skriftligt bemyndigande.

Beslutande organ Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån Tjänstemannabeslut

Beslutande Alipour Jaber Mohammad, 

Föredragande



Diarienr.  ÅLR 2020/2219 Reg.datum  17-03-2020 Beslutsdatum   2020-04-03

Diarienr.  ÅLR 2020/2227 Reg.datum  17-03-2020 Beslutsdatum   2020-04-03

Diarienr.  ÅLR 2020/2328 Reg.datum  20-03-2020 Beslutsdatum   2020-04-03

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Samskapa Åland Ab

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica, 

Föredragande

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Karlvillas Ab

Beslut

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för livsmedelsproduktion. 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

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Viktors smaker Ab

Beslut

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för café- och restaurangverksamhet, catering 

och livsmedelsförsäljning. 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

Beslut Beslöts uppdatera arbetsordning för regeringskansliet 2020.



Diarienr.  ÅLR 2020/2342 Reg.datum  20-03-2020 Beslutsdatum   2020-04-03

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Parkett Design JE AB

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 3.4-30.9.2020. Villkor: 1. Tillståndet gäller 

för parkettläggning i fyra lägenheter i Bostads Ab Mariegatan 46. 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 3.4.2020-31.3.2025. Villkor: 1. Tillståndet 

gäller för dygnetruntvård för barn och unga inom ramen för social vård. 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.


