
Diarienr.  ÅLR 2013/9962 Reg.datum  04-12-2013 Beslutsdatum   2017-12-12

Diarienr.  ÅLR 2017/7826 Reg.datum  13-10-2017 Beslutsdatum   2017-12-12

Diarienr.  ÅLR 2017/7826 Reg.datum  13-10-2017 Beslutsdatum   2017-12-12

Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2017-12-12 och 2017-12-12

Ärendemening Trafiktillstånd för beställningstrafik med personbil, Saltvik

Motpart

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Sjöblom Roy,

Föredragande Lundén Christina,

Ärendemening Trafiktillstånd för beställningstrafik med personbil, Saltvik

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beslöt i enlighet med 6 § 

landskapslagen om yrkesmässig trafik att bevilja ett tillstånd 

för beställningstrafik med personbil med Saltvik som 

stationsplats till och med 13 december 2022. Tillståndet 

gäller från och med den 14 december 2017 till och med 13 

december 2022. Landskapsregeringen vill erinra om att 

beställningstrafik för personbefordran med personbil får 

bedrivas inom stationsplatsen, i detta fall Saltvik, samt att 

bilen ska återföras till stationsplatsen efter avslutad körning 

utanför densamma. Landskapsregeringen förbehåller sig 

rätten att göra ändringar i trafiktillstånden bl.a. beträffande 

stationsplatsen ifall lagändringar genomförs under 

tillståndsperioden.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Sjöblom Roy,

Föredragande Lundén Christina,

Ärendemening Trafiktillstånd för personbil, Geta

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beslutar i och med det ovan anförda 

samt med stöd av 21 § landskapslag (1976:33) om 

yrkesmässig trafik att återkalla trafiktillstånd nr 56 

T10/2014. Trafiktillståndet har lämnats till Ålands 

landskapsregering i orginal.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Sjöblom Roy,

Föredragande Lundén Christina,

https://w3d3.regeringen.ax/Reports/Rpe_ALR_declist02.asp?DIARYREF=2&TYPE=%5bobject%20Screen%5d
https://w3d3.regeringen.ax/Reports/Rpe_ALR_declist02.asp?DIARYREF=2&TYPE=%5bobject%20Screen%5d
https://w3d3.regeringen.ax/Reports/Rpe_ALR_declist02.asp?DIARYREF=2&TYPE=%5bobject%20Screen%5d


Diarienr.  ÅLR 2017/909 Reg.datum  31-01-2017 Beslutsdatum   2017-12-12

Diarienr.  ÅLR 2017/909 Reg.datum  31-01-2017 Beslutsdatum   2017-12-12

Ärendemening
Tillstånd för beställningstrafik med personbil med Kökar som 

stationsplats

Motpart

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna 

byråtjänstemannaföredragning

Beslutande Sjöblom Roy,

Föredragande Lundén Christina,

Ärendemening
Tillstånd för beställningstrafik med personbil med Kökar som 

stationsplats

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beslöt i enlighet med 6 § 

landskapslagen om yrkesmässig trafik att bevilja ett tillstånd 

för beställningstrafik med personbil med Kökar som 

stationsplats. Tillståndet gäller under perioden 16 december 

2017 till och med 7 oktober 2022.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna 

byråtjänstemannaföredragning

Beslutande Sjöblom Roy,

Föredragande Lundén Christina,

Beslut

Landskapsregeringen beviljade tillstånd med brevnummer 

404 I1 Giltighetstid: Tillståndet gäller från och med 

14.12.2017 till och med 13.12.2022. Art och fordon: 

Beställningstrafik med personbil. Stationsplats: Saltvik 

Utlåtande av: Saltviks kommun, Ålands Yrkesbilägareförening 

.r.f. och 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.

https://w3d3.regeringen.ax/Reports/Rpe_ALR_declist02.asp?DIARYREF=2&TYPE=%5bobject%20Screen%5d
https://w3d3.regeringen.ax/Reports/Rpe_ALR_declist02.asp?DIARYREF=2&TYPE=%5bobject%20Screen%5d


Diarienr.  ÅLR 2017/9064 Reg.datum  27-11-2017 Beslutsdatum   2017-12-12

Diarienr.  ÅLR 2017/909 Reg.datum  31-01-2017 Beslutsdatum   2017-12-12

Ärendemening
Tillstånd för beställningstrafik med personbil med Kökar som 

stationsplats

Motpart

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna 

byråtjänstemannaföredragning

Beslutande Sjöblom Roy,

Föredragande Lundén Christina,

Ärendemening
Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare 

under 2017

Motpart Östergårds Mjölk Ab

Beslut

Beslöts bevilja landskapsgaranti för ett likviditetslån enligt 

nedanstående: Lånebelopp: Lånebelopp som garantin 

omfattar: 110.000 euro 77.000 euro (70 %) Lånetid: 

Räntebindning och räntemarginal: 7 år 12 mån euribor + 

2,35 % Lånets användningsändamål: Förstärkning av 

företagets likviditet. Produktionsinriktning: Mjölkproduktion 

(3507 N2)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve,

Föredragande Franzell Leif,

Beslut

Landskapsregeringen beviljade tillstånd med brevnummer 

453 I1 Giltighetstid: Tillståndet gäller från och med 

16.12.2017 till och med 7.10.2017. Art och fordon: 

Beställningstrafik med personbil. Stationsplats: Kökar 

Utlåtande har begärts av: Kökars kommun, Ålands 

Yrkesbilägareförening r.f. och 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.
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Diarienr.  ÅLR 2017/9413 Reg.datum  07-12-2017 Beslutsdatum   2017-12-12

Diarienr.  ÅLR 2017/6282 Reg.datum  17-08-2017 Beslutsdatum   2017-12-12

Diarienr.  ÅLR 2017/266 Reg.datum  12-01-2017 Beslutsdatum   2017-12-12

Ärendemening Avbytarstöd 2017

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande Loumann Annette,

Föredragande

Ärendemening
Ersättning för årsledighet, moders- och faderskapsledighet 

för lantbrukare 2017

Motpart

Beslut Beviljades 4.500 euro i ersättning. (3513 N2)

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande Loumann Annette,

Föredragande

Ärendemening Avbytarstöd 2017

Motpart Tomtens Mjölk AB

Beslut
Beslöts godkänna ansökan för 300 timmar (30 dagar). (3512 

N2)

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande Loumann Annette,

Föredragande

Beslut

Landskapsregeringen beviljade tillstånd med brevnummer 

453 I1 Giltighetstid: Tillståndet gäller från och med 

16.12.2017 till och med 7.10.2022. Art och fordon: 

Beställningstrafik med personbil. Stationsplats: Kökar 

Utlåtande har begärts av: Kökars kommun, Ålands 

Yrkesbilägareförening r.f. och 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.
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Diarienr.  ÅLR 2017/8844 Reg.datum  17-11-2017 Beslutsdatum   2017-12-12

Diarienr.  ÅLR 2017/1882 Reg.datum  06-03-2017 Beslutsdatum   2017-12-12

Ärendemening Avbytarstöd 2017

Motpart

Beslut

Enligt LF 2014/53 ersätter landskapsregeringen 80 % av 

kostnaderna för anlitande av privat anställd avbytare under 

ledighet. Av de beviljade 300 timmarna har tidigare ersatts 

176 timmar för avbytarföretagarhjälp. Återstår 24 timmar för 

avbytare bokad för december månad. Redovisning har 

inkommit. Ersättningen för utgår från följande 

totalkostnader: Grundlön á 12 €/h 12,00 € Pensionspremie 

18,64 % 2,24 Socialskyddsavgift 1,08 % 0,13 

Arbetslöshetsersättning 0,8% 0,09 Grupp-, liv- och olycksfall 

1 % 0,10 14,56 € Kostnaderna överstiger inte maxbeloppet 

av 16 euro per timme och kan därmed ersättas fullt ut, dvs 

80 % av totalkostnaden, vilket blir 0,8 * 14,56 * 100 eller 

1.164,80 €.

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande Loumann Annette,

Föredragande

Ärendemening Finansieringsansökan

Motpart Ab Scan Tube Oy

Beslut

Beviljas, enligt godtagbar kostnadskalkyl, ett stöd som utgör 

10 % av godtagbara kostnader för installation av en ny 

maskinlinje, dock högst 40.000 euro. Den beviljade 

stödprocenten avviker från den sökta dito eftersom Scantube 

genom det koncernförhållande företaget ingår i, enligt EU:s 

definition av stora företag är ett stort företag. Enligt 

landskapsregeringens principer för stöd till företag utgår 10 

% i stöd till stora företags investeringar. (273 N1)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne,

Föredragande Åkergård Kenneth,

Motpart

Beslut

Enligt LF 2014/53 ersätter landskapsregeringen 80 % av 

kostnaderna för anlitande av privat anställd avbytare under 

ledigheten. Ersättning betalas för maximalt 300 timmar för 

maximala kostnader av 16 euro per timme. Redovisning har 

inkommit. Ersättningen utgår från följande totalkostnader: 

Grundlön 13,00 € Pensionspremie 18,64 % 2,42 

Socialskyddsavgift 1,08 % 0,14 Arpl 0,80 % 0,10 Gruppliv- 

och olycksfall 1,07 % 0,14 15,80 € Kostnaden som ersätts 

per timme är 80 % eller 12,64 euro per timme. Ersättning 

utbetalas för 70 timmar vilket blir 884,80 euro.
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