
Diarienr.  ÅLR 2017/2732 Reg.datum  06-04-2017 Beslutsdatum   2017-05-09

Diarienr.  ÅLR 2017/3335 Reg.datum  04-05-2017 Beslutsdatum   2017-05-09

Diarienr.  ÅLR 2017/3169 Reg.datum  27-04-2017 Beslutsdatum   2017-05-09

Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2017-05-09 och 2017-05-09

Ärendemening Tillstånd för arbete eller åtgärder inom vägområde

Motpart Ålands Elandelslag

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart,

Föredragande Ekblom Björn,

Ärendemening Tjänsteresa till Galtby

Motpart

Beslut Ansökan godkänns.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Avdelningschef 

tjänstemannabeslut

Beslutande Österlund Yvonne,

Föredragande

Ärendemening
Verksamhetsberättelse om privat hälso- och 

sjukvård 2016

Motpart

Beslut Antecknades till protokollet.

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Hälso- och 

sjukvårdsbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande Latvala Ulla-Liisa,

Föredragande
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Beslut

Med stöd av 53 § 1 mom. landskapslag (1957:23) 

om allmänna vägar i landskapet Åland beviljas 

Ålands Elandselslag tillstånd för kabelläggning längs 

landsväg nr 500, Kroklundsvägen, enligt i anhållan 

bifogad beskrivning och karta samt enligt de villkor 

som anges nedan. Villkor 1. Ledningarna ska 

placeras längs den yttre dikeskanten och så djupt 

under dikesbotten och körbana så att de inte skadas 

av normala vägunderhållsåtgärder. Väghållaren 

ansvarar inte för eventuella skador, som kan 

åstadkommas på ledning p.g.a. normala 

vägunderhållsåtgärder. Sökanden ska även ta 

kontakt med berörda ägare av förläggda rör, kablar, 

ledningar eller andra anordningar för att säkerställa 

att ingen åverkan görs på dessa. 2. En 

trafikanordningsplan (TA-plan) ska inlämnas till 

Infrastrukturavdelningen för godkännande i god tid 

innan arbetet påbörjas. På trafikanordningsplanen 

ska tydligt anges när arbetet är planerat att ske. 

Den planerade åtgärden ska utföras senast inom ett 

år från beslutsdatum. Om så inte sker förfaller 

tillståndet. 3. Vägområdet ska efter arbetet 

återställas till minst samma skick som innan och i 

enlighet med anvisningar av väghållarens 

representant. Syn på platsen ska hållas såväl före 

som efter arbetsutförandet. Synen utförs av en 

representant från Infrastrukturavdelningen 

tillsammans med en representant för sökanden. 4. 

Sökanden ska på egen bekostnad utföra alla 

erforderliga åtgärder för skyddande av ledningen 

eller dennas anordningar, vilket inkluderar flyttning 

vid behov, ifall vägen byggs om, breddas, 

grundförbättras eller förses med trafikanordningar 

såsom vägmärken, vägbelysning eller dylikt. 5. För 

framtida lokalisering av ledningarna ska dessa GPS-

inmätas och levereras i DWG format. Uppgifterna 

ska skickas till Infrastrukturavdelningen för 

kännedom senast vid slutssyn av arbetet. 

Koordinatsystemet ska vara ETRS GK20 med 

höjdsystemet N2000. 6. 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. 7. För närmare bestämning 

av tiden för arbetet och med arbetsutförandet 

sammanhängande åtgärder ska sökanden kontakta 

ledande vägmästare eller arbetsledare vid 

vägunderhållet.



Diarienr.  ÅLR 2017/2999 Reg.datum  21-04-2017 Beslutsdatum   2017-05-09

Ärendemening Tillstånd för arbete eller åtgärder inom vägområde

Motpart IP Connect Ab

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart,

Föredragande Ekblom Björn,
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Beslut

Med stöd av 41 § 3 mom. och 53 § 1 mom. 

landskapslag (1957:23) om allmänna vägar i 

landskapet Åland beviljas IP-Connect AB, genom Tim 

Häggblom, tillstånd för fiberläggning längs, borrning 

och uppsättning av kopplingsskåp genom landsväg 

50 Saltviksvägen, enligt i anhållan bifogade kartor 

och de villkor som anges nedan. Villkor Ledningarna 

ska placeras längs den yttre dikeskanten och så 

djupt under dikesbotten och körbana så att de inte 

skadas av normala vägunderhållsåtgärder. 

Väghållaren ansvarar inte för eventuella skador, som 

kan åstadkommas på ledning p.g.a. normala 

vägunderhållsåtgärder. Sökanden ska även ta 

kontakt med berörda ägare av förläggda rör, kablar, 

ledningar eller andra anordningar för att säkerställa 

att ingen åverkan görs på dessa. Om det är fler 

aktörer som vid samma tillfälle som förlägger 

anordningar ska sökanden efter arbetet till 

infrastrukturavdelningen vid Ålands 

landskapsregering skicka en redogörelse över 

samtliga anordningar som förlagts inom vägområde, 

samt anordningarnas ägare. Samtliga kopplingsskåp 

ska förses med markeringspinne. Markeringspinnen 

ska sträcka minst 0,7 meter ovan kopplingsskåpet 

och ha färgerna gult och svart i randigt mönster. För 

framtida lokalisering av kopplingsskåpen och 

ledningarna ska dessa GPS-inmätas och levereras i 

DWG format. Uppgifterna skickas till 

Infrastrukturavdelningen för kännedom senast 30 

dagar efter slutssyn hållits. Koordinatsystemet ska 

vara ETRS GK20 med höjdsystemet N2000. En 

trafikanordningsplan (TA-plan) ska inlämnas till 

Infrastrukturavdelningen för godkännande i god tid 

innan arbetet påbörjas. På trafikanordningsplanen 

ska tydligt anges när arbetet är planerat att ske. 

Den planerade åtgärden ska utföras senast inom ett 

år från beslutsdatum. Om så inte sker förfaller 

tillståndet. Vägområdet ska efter arbetet återställas 

till minst samma skick som innan och i enlighet med 

anvisningar av väghållarens representant. Syn på 

platsen ska hållas såväl före som efter 

arbetsutförandet. Synen utförs av en representant 

från Infrastrukturavdelningen tillsammans med en 

representant för sökanden. Sökanden ska på egen 

bekostnad utföra alla erforderliga åtgärder för 

skyddande av ledningen eller dennas anordningar, 

vilket inkluderar flyttning vid behov, ifall vägen 

byggs om, breddas, grundförbättras eller förses med 

trafikanordningar såsom vägmärken, vägbelysning 

eller dylikt. För framtida lokalisering av ledningarna 

ska dessa GPS-inmätas och levereras i DWG format. 

Uppgifterna ska skickas till Infrastrukturavdelningen 

för kännedom senast vid slutssyn av arbetet. 

Koordinatsystemet ska vara ETRS GK20 med 

höjdsystemet N2000. 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. För närmare bestämning av 

tiden för arbetet och med arbetsutförandet 

sammanhängande åtgärder ska sökanden kontakta 

ledande vägmästare eller arbetsledare vid 

vägunderhållet.



Diarienr.  ÅLR 2017/2835 Reg.datum  11-04-2017 Beslutsdatum   2017-05-09

Diarienr.  ÅLR 2017/3334 Reg.datum  04-05-2017 Beslutsdatum   2017-05-09

Diarienr.  ÅLR 2017/2605 Reg.datum  03-04-2017 Beslutsdatum   2017-05-09

Ärendemening Dispens för transport av breda laster

Motpart Ab Sveden

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart,

Föredragande Ekblom Björn,

Ärendemening Registerbeskrivning

Motpart

Beslut Antecknades för kännedom.

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Hälso- och 

sjukvårdsbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande Latvala Ulla-Liisa,

Föredragande

Ärendemening
Verksamhetsberättelse om privat hälso- och 

sjukvård 2016

Motpart

Beslut Antecknades till protokollet.

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Hälso- och 

sjukvårdsbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande Latvala Ulla-Liisa,

Föredragande
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Beslut

Med stöd av 9a § landskapsförordning (1993:104) 

om fordons konstruktion, utrustning, skick, 

användning och belastning beslöt Ålands 

landskapsregering att godkänna Ab Svedens dispens 

från gällande bestämmelser om maximal bredd hos 

fordon, i enlighet med de villkor som anges nedan. 

Tillståndet avser transport av båtar. Transporternas 

bredd är maximalt 4,5 meter. Tillståndet gäller för; 

fordon ÅL 4268, ÅL 1779 och ÅL 453. Tillståndet 

avser tur och retur rutten 180 Torpvägen – 1 

Hammarlandsvägen – 216 Möckelövägen – 

Lönnelundsgatan – Verkstadsgränd alternativt rutten 

180 Torpvägen – 1 Hammarlandsvägen – 12 

Sjukhusvägen – 20 Österleden – 20 Stora gatan – 

Torggatan – Skillnadsgatan – Östernäsvägen. Villkor 

1. Tillståndet gäller för tiden 10.6.2017 – 9.6.2018. 

Tidpunkten för transporterna kan justeras i 

överenskommelse med Ålands Polismyndighet. 

Tidpunkten för transporterna ska väljas så att den 

allmänna trafiken störs så lite som möjligt. Ålands 

polismyndighet, Alarmcentralen och väghållaren ska, 

senast två dagar innan transport, meddelas om 

transportens bredd samt beräknad tid då de olika 

vägavsnitten kan vara blockerade eller ha begränsad 

framkomlighet på grund av transporten. Ålands 

polismyndighet och Alarmcentralen ska dessutom 

meddelas vid transportens start. 2. För att tillståndet 

ska gälla förutsätts att sökanden följer aktuella 

bestämmelser i anvisningsföreskriften ”Villkor för 

specialtransporttillstånd”, se bilaga 1. Innehavaren 

av tillståndet ansvarar, enligt bilagan, även för att 

erforderligt antal trafikdirigerare och varningsbilar 

åtföljer transporten. Innehavaren av tillståndet ska i 

god tid underrätta Ålands polismyndighet om det 

planerade upplägget. 3. Samtliga kostnader 

orsakade av transporten, vilka kan drabba vägen 

eller dess anordningar eller el-, telefonledningar och 

dylikt, ersätts av innehavaren av tillståndet. För 

eventuella flyttningsåtgärder ska respektive 

sakägare kontaktas innan transporttillfället.



Diarienr.  ÅLR 2017/2813 Reg.datum  11-04-2017 Beslutsdatum   2017-05-09

Ärendemening Tillstånd för väganslutning, Flytt av anslutning

Motpart Fab brinkvägen 12

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart,

Föredragande Ekblom Björn,
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Beslut

Med stöd av 52 § 2 mom. landskapslag (1957:23) 

om allmänna vägar i landskapet Åland beslöt Ålands 

landskapsregering att godkänna sökandens ansökan 

om flytt av anslutning för användningsändamål 

affärs- eller industrilägenhet från fastighet 170-405-

1-100 i Dalkarby, Jomala kommun till vägsträckan 

mellan rondellen och Godbyvägen, så att 

anslutningen blir mitt emot anslutningen till 

Lövdalsvägen, enligt bifogad karta. Ansökan beviljas 

enligt de villkor som anges nedan. Villkor 1. 

Väganslutningen ska byggas så plant som möjligt i 

förhållande till den allmänna vägen, anslutningens 

släntlutning bör vara 1:2. Även vägtrumman skall 

följa denna släntlutning. Anslutningens 

körbanebredd ska byggas 4-6 meter bred. 2. 

Anslutningen ska på sökandens bekostnad förses 

med en vägtrumma med en inre diameter om minst 

30 cm. Vägtrumman kan utgöras av plaströr (PEH-

kvalitet) i SN8-klass eller motsvarande. 

Vägtrumman ska installeras enligt 

Infrastrukturavdelningens anvisningar och 

dräneringen av sidoområdet ska ordnas så att inga 

skador uppstår för den allmänna vägen. Fordrar 

terrängförhållandena grövre vägtumma, ska detta 

överenskommas med Infrastrukturavdelningen. Om 

anslutningen byggs på en vattendelande plats 

behövs ingen vägtrumma. Sökanden ansvarar för 

tillsyn och skötsel vägtrumman samt att trumman 

hålls fri från snö och is, så att vatten kan rinna i 

vägdiket. 3. Den nya anslutningen ska förses med 

en ytbeläggning på en sträcka av minst 1,5 m. 

Anslutningen får inte tas i bruk innan ytbeläggningen 

är utförd och anslutningen blivit godkänd av 

Infrastrukturavdelningen. 4. Den planerade åtgärden 

ska utföras senast inom ett år från beslutsdatum. 

Om så inte sker förfaller tillståndet. Vägområdet ska 

efter arbetet återställas till minst samma skick som 

innan och i enlighet med anvisningar av 

Infrastrukturavdelningens representant. Syn på 

platsen ska hållas såväl före som efter 

arbetsutförandet. Synen utförs av en representant 

från Infrastrukturavdelningen tillsammans med en 

representant för sökanden. 5. Sökanden står för 

samtliga kostnader i samband med 

väganslutningsbyggandet och också för framtida 

underhåll av anslutningen. Eventuella skador som 

uppstår på den allmänna vägen p.g.a. den nya 

anslutningen bekostas av sökanden. I området vid 

den nya anslutningen finns en vägbelysningspunkt 

som kräver flyttning i samband med att anslutningen 

anläggs. Detta ska ske i samråd med Jomala 

kommun och bekostas av sökanden. 6. Sökanden 

ska utreda vilka ledningar som finns i det berörda 

området. 7. Den befintliga anslutningen ska 

avlägsnas så fort den nya anslutningen har tagits i 

bruk. 8. I god tid innan arbetet påbörjas, ska 

sökanden meddela ledande vägmästare eller 

arbetsledare vid vägunderhållet för närmare 

anvisningar.



Diarienr.  ÅLR 2017/3086 Reg.datum  25-04-2017 Beslutsdatum   2017-05-09

Diarienr.  ÅLR 2017/3087 Reg.datum  25-04-2017 Beslutsdatum   2017-05-09

Diarienr.  ÅLR 2017/3198 Reg.datum  28-04-2017 Beslutsdatum   2017-05-09

Diarienr.  ÅLR 2017/3389 Reg.datum  05-05-2017 Beslutsdatum   2017-05-09

Ärendemening Dispens från bestämmelser om största tillåtna höjd

Motpart Sävsjö Transport Ab

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart,

Föredragande Ekblom Björn,

Ärendemening
Verksamhetsberättelse om privat hälso- och 

sjukvård 2016

Motpart

Beslut Antecknades till protokollet.

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Hälso- och 

sjukvårdsbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande Latvala Ulla-Liisa,

Föredragande

Ärendemening
Verksamhetsberättelse om privat hälso- och 

sjukvård 2016

Motpart

Beslut Antecknades till protokollet.

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Hälso- och 

sjukvårdsbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande Latvala Ulla-Liisa,

Föredragande

Ärendemening
Verksamhetsberättelse om privat hälso- och 

sjukvård 2016

Motpart

Beslut Antecknades till protokollet.

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Hälso- och 

sjukvårdsbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande Latvala Ulla-Liisa,

Föredragande
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Beslut

Med stöd av 38 § 3 mom. 

kommunikationsministeriets förordning om 

specialtransporter och specialtransportfordon (FFS 

786/2012) beslutar Ålands landskapsregering att 

godkänna Sävsjö Transport Ab:s dispens från 

gällande bestämmelser om maximal höjd hos 

fordon, i enlighet med de villkor som anges nedan. 

Tillståndet avser transport av styckehus. 

Transporternas bredd är 2,6 meter, höjd är 4,5 

meter, längd är 24 meter och 18 meter samt vikt 

understigande 60 ton. Tillståndet gäller för; fordon 

TCY685 med släpvagn BNW985, fordon EXT713 med 

släpvagn WWL670 och fordon CPE972. Tidpunkterna 

för transporterna äger rum 15.05.2017. Tidpunkten 

för transporterna kan justeras i överenskommelse 

med Ålands Polismyndighet. Tidpunkten för 

transporterna ska dock väljas så att den allmänna 

trafiken störs så lite som möjligt. Tillståndet avser 

rutten Mariehamns hamn - Havsgatan – Storagatan - 

Österleden – Lemlandsvägen - Norra Söderbyvägen 

– Öjvägen. Villkor 1. Ålands polismyndighet, 

Alarmcentralen och väghållaren ska, senast två 

dagar innan transport, meddelas om transportens 

höjd samt beräknad tid då de olika vägavsnitten kan 

vara blockerade eller ha begränsad framkomlighet 

på grund av transporten. Ålands polismyndighet och 

Alarmcentralen ska dessutom meddelas vid 

transportens start. 2. För att tillståndet ska gälla 

förutsätts att sökanden följer aktuella bestämmelser 

i anvisningsföreskriften ”Tillståndsvillkor för 

specialtransporter 3/2015”, se bilaga 1. Innehavaren 

av tillståndet ansvarar, enligt bilagan, även för att 

erforderligt antal trafikdirigerare och varningsbilar 

åtföljer transporten. Innehavaren av tillståndet ska i 

god tid underrätta Ålands polismyndighet om det 

planerade upplägget. 3. Samtliga kostnader 

orsakade av transporten, vilka kan drabba vägen 

eller dess anordningar eller el-, telefonledningar och 

dylikt, ersätts av innehavaren av tillståndet. För 

eventuella flyttningsåtgärder ska respektive 

sakägare kontaktas innan transporttillfället.



Diarienr.  ÅLR 2017/3490 Reg.datum  09-05-2017 Beslutsdatum   2017-05-09

Diarienr.  ÅLR 2017/3362 Reg.datum  04-05-2017 Beslutsdatum   2017-05-09

Diarienr.  ÅLR 2017/2026 Reg.datum  13-03-2017 Beslutsdatum   2017-05-09

Diarienr.  ÅLR 2017/3318 Reg.datum  03-05-2017 Beslutsdatum   2017-05-09

Ärendemening Investeringsstöd

Motpart

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve,

Föredragande Franzell Leif,

Ärendemening Stöd till detaljhandeln i Skärgården

Motpart Kökar Lanthandel

Beslut Beviljades 15.958 euro. (116 N1)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån 

tjänstemannabeslut

Beslutande Åkergård Kenneth,

Föredragande

Ärendemening Investeringsstöd

Motpart

Beslut
Beviljades 4.950 euro i investeringsstöd för 

hygienplatta för foderlagring. (1215 N2)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve,

Föredragande Franzell Leif,

Ärendemening Uppsägning av anställningsförhållandet

Motpart

Beslut Ansökan godkänns.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Avdelningschef 

tjänstemannabeslut

Beslutande Österlund Yvonne,

Föredragande
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Diarienr.  ÅLR 2016/7285 Reg.datum  28-09-2016 Beslutsdatum   2017-05-09

Diarienr.  ÅLR 2017/2985 Reg.datum  21-04-2017 Beslutsdatum   2017-05-09

Diarienr.  ÅLR 2017/3077 Reg.datum  25-04-2017 Beslutsdatum   2017-05-09

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga 

och internationella frågor tjänstemannabeslut

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Solel Åland Ab

Beslut

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för försäljning 

och installation av solelsanläggningar till privata 

hushåll och företagskunder.. 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.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga 

och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica,

Föredragande

Ärendemening Dispens från föreskrivna behörighetskrav

Motpart

Beslut

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Avdelningschef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande

Föredragande

Beslut

Beviljades 7.500 euro i investeringsstöd för 

byggande av potatislager i befintlig 

ladugårdsbyggnad. (1214 N2)
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Diarienr.  ÅLR 2017/3114 Reg.datum  25-04-2017 Beslutsdatum   2017-05-09

Diarienr.  ÅLR 2016/2884 Reg.datum  18-04-2016 Beslutsdatum   2017-05-09

Ärendemening
Jämställande av nivån på utländska 

högskoleexamina

Motpart

Beslut

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Avdelningschef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande

Föredragande

Ärendemening Näringsrätt

Motpart von Beetzen Läkarrådgivning AB

Beslut

Beviljat för tiden 9.5.2017 - 31.12.2020. Villkor: 1. 

Tillståndet gäller för hälso- och sjukvård, friskvård, 

utbildning samt därmed förenlig verksamhet genom 

uthyrning av läkartjänster. 2. Verksamheten skall 

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.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga 

och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica,

Föredragande

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Naka service OÜ

Beslut

Beviljat för tiden 1.5.2017 - 1.6.2020. Villkor: 1. 

Tillståndet gäller för plattläggning. 2. Verksamheten 

skall 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.

Beslutande Lindqvist Monica,

Föredragande
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Diarienr.  ÅLR 2017/3317 Reg.datum  03-05-2017 Beslutsdatum   2017-05-09

Diarienr.  ÅLR 2017/2596 Reg.datum  03-04-2017 Beslutsdatum   2017-05-09

Diarienr.  ÅLR 2017/3485 Reg.datum  09-05-2017 Beslutsdatum   2017-05-09

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån 

tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Gunilla,

Föredragande

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Oy VHV Smart Secure Ab

Beslut

Beviljat för tiden 9.5.2017 - 31.3.2018. Villkor: 1. 

Tillståndet gäller för näthandel av webkameror och 

skydd för datorer. 2. Verksamheten skall 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.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga 

och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica,

Föredragande

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Oy Teboil Ab

Beslut

Beviljat för tiden 1.6.2017 - 20.5.2022. Villkor: 1. 

Tillståndet gäller för distribution och försäljning av 

oljeprodukter på Åland. 2. Verksamheten skall 

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.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga 

och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica,

Föredragande
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Diarienr.  ÅLR 2017/2895 Reg.datum  13-04-2017 Beslutsdatum   2017-05-09

Diarienr.  ÅLR 2017/3472 Reg.datum  08-05-2017 Beslutsdatum   2017-05-09

Diarienr.  ÅLR 2017/3486 Reg.datum  09-05-2017 Beslutsdatum   2017-05-09

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån 

Avdelningschef/Byråchef tjänstemannabeslut

Beslutande Tuominen Jan,

Ärendemening Tjänstledighet

Motpart

Beslut Beviljad

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån 

Avdelningschef/Byråchef tjänstemannabeslut

Beslutande Tuominen Jan,

Föredragande

Ärendemening Näringsrätt

Motpart VMS Construction Ltd

Beslut

Beviljat för tiden 9.5.2017 - 31.12.2017. Villkor: 

1.Tillståndet gäller för armeringsarbeten på Vårdö 

Bro. 2. Verksamheten skall 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.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga 

och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica,

Föredragande

Ärendemening

Utlåtande till delegationen för rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning gällande 

kommunikations-ministeriets begäran om utlåtande

Motpart
Delegationen för rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning VANE

Beslut

Beslöts att elektroniskt tillställa Delegationen för 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

sakkunnigmedlemmen för landskapet Ålands 

utlåtande enligt bilaga (092 S2 090517).
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Diarienr.  ÅLR 2017/3498 Reg.datum  09-05-2017 Beslutsdatum   2017-05-09

Diarienr.  ÅLR 2017/2305 Reg.datum  22-03-2017 Beslutsdatum   2017-05-09

Diarienr.  ÅLR 2017/2331 Reg.datum  23-03-2017 Beslutsdatum   2017-05-09

Diarienr.  ÅLR 2017/3280 Reg.datum  03-05-2017 Beslutsdatum   2017-05-09

Ärendemening Hembygdsrätt

Motpart

Beslut Beviljat

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga 

och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin,

Föredragande

Ärendemening Hembygdsrätt

Motpart

Beslut Beviljat

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga 

och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin,

Föredragande

Ärendemening Tjänsteresa till Helsingfors

Motpart

Beslut Beviljas

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån 

Avdelningschef/Byråchef tjänstemannabeslut

Beslutande Tuominen Jan,

Föredragande

Ärendemening Regeringskansliets semesterordning 2017

Motpart

Beslut
Beslöts fastställa semesterordning för 

regeringskansliet 2017.

Föredragande
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Diarienr.  ÅLR 2017/1662 Reg.datum  28-02-2017 Beslutsdatum   2017-05-09

Diarienr.  ÅLR 2017/2386 Reg.datum  24-03-2017 Beslutsdatum   2017-05-09

Ärendemening Hembygdsrätt

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga 

och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin,

Föredragande

Ärendemening Analys av prio ämnen från sediment

Motpart

Beslut

Uppdraget tilldelas NIRAS, Sverige. Motivering: 

NIRAS anses ha rätt kompetens då de genomfört 

många uppdrag liknande detta samt att de inkom 

med tre olika genomförandealternativ i olika 

prisklasser, med bra förslag och motiveringar. 

Alternativ 3 är det mest prisvärda förslaget och 

detta väljs härmed. NIRAS uppfyllde även samtliga 

ska-krav i offerten.

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån 

Tjänstemannabeslut

Beslutande Vävare Susanne,

Föredragande

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Rebeccas Frisör & Fransstylist Ab

Beslut

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för 

frisörsverksamhet och skönhetsvård. 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.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga 

och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica,

Föredragande
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Diarienr.  ÅLR 2017/2918 Reg.datum  13-04-2017 Beslutsdatum   2017-05-09

Diarienr.  ÅLR 2017/2930 Reg.datum  18-04-2017 Beslutsdatum   2017-05-09

Diarienr.  ÅLR 2017/1876 Reg.datum  06-03-2017 Beslutsdatum   2017-05-09

Diarienr.  ÅLR 2017/2536 Reg.datum  30-03-2017 Beslutsdatum   2017-05-09

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga 

och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin,

Föredragande

Ärendemening Hembygdsrätt

Motpart

Beslut Beviljat

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga 

och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin,

Föredragande

Ärendemening Hembygdsrätt

Motpart

Beslut Beviljat

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga 

och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin,

Föredragande

Ärendemening Hembygdsrätt

Motpart

Beslut Beviljat

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga 

och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin,

Föredragande

Motpart

Beslut Beviljat
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Diarienr.  ÅLR 2017/2769 Reg.datum  07-04-2017 Beslutsdatum   2017-05-09

Diarienr.  ÅLR 2017/3504 Reg.datum  09-05-2017 Beslutsdatum   2017-05-09

Diarienr.  ÅLR 2017/3497 Reg.datum  09-05-2017 Beslutsdatum   2017-05-09

Diarienr.  ÅLR 2017/2346 Reg.datum  23-03-2017 Beslutsdatum   2017-05-09

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga 

och internationella frågor tjänstemannabeslut

Ärendemening Tjänsteresa till Stockholm

Motpart

Beslut Ansökan godkänns

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Avdelningschef 

tjänstemannabeslut

Beslutande Österlund Yvonne,

Föredragande

Ärendemening Vägunderhållsarbetare Föglö vägstation

Motpart

Beslut

Beslöts lediganslå ett vikariat som 

vägunderhållsarbetare till Infrastrukturavdelningens 

vägnätsbyrå.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Avdelningschef 

tjänstemannabeslut

Beslutande Österlund Yvonne,

Föredragande

Ärendemening Hembygdsrätt

Motpart

Beslut Beviljat

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga 

och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin,

Föredragande

Ärendemening Hembygdsrätt

Motpart

Beslut Beviljat
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Diarienr.  ÅLR 2017/2531 Reg.datum  30-03-2017 Beslutsdatum   2017-05-09

Diarienr.  ÅLR 2017/57 Reg.datum  03-01-2017 Beslutsdatum   2017-05-09

Diarienr.  ÅLR 2016/9120 Reg.datum  01-12-2016 Beslutsdatum   2017-05-09

Ärendemening Vägunderhållsarbetare/timmerman

Motpart

Beslut Arbetsavtal

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Avdelningschef 

tjänstemannabeslut

Beslutande Österlund Yvonne,

Föredragande

Ärendemening Arbetsordning för regeringskansliet 2017

Motpart

Beslut Beviljas

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån 

Avdelningschef/Byråchef tjänstemannabeslut

Beslutande Tuominen Jan,

Föredragande

Ärendemening Hembygdsrätt

Motpart

Beslut Beviljat

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga 

och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin,

Föredragande

Ärendemening Hembygdsrätt

Motpart

Beslut Beviljat

Beslutande Nylund Elin,

Föredragande
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