
Diarienr.  ÅLR 2017/8753 Reg.datum  15-11-2017 Beslutsdatum   2018-02-05

Diarienr.  ÅLR 2018/893 Reg.datum  29-01-2018 Beslutsdatum   2018-02-05

Diarienr.  ÅLR 2017/626 Reg.datum  24-01-2017 Beslutsdatum   2018-02-05

Diarienr.  ÅLR 2016/8967 Reg.datum  25-11-2016 Beslutsdatum   2018-02-05

Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2018-02-05 och 2018-02-05

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån tjänstemannaföredragning

Beslutande Stolt Ralf,

Ärendemening Avbytarstöd 2017

Motpart

Beslut

Enligt LF 2014/53 ersätter landskapsregeringen 80 % av kostnaderna 

för anlitande av privat anställd avbytare eller avbytarföretagare 

under ledighet upp till 300 timmar per år. Ni har erhållit ersättning 

för 273 timmar avbytarhjälp med företagare. Avbytaren har skickat 

in sina fakturor till landskapsregeringen inom utsatt tid, den sista 

den 4 januari 2018. Anhållan om ersättning för timanställd avbytare 

för de återstående 27 timmarna avslås, då anhållan om ersättning 

inte inkommit i tid.

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande Loumann Annette,

Föredragande

Ärendemening Avbytarstöd 2018

Motpart

Beslut Beslöts godkänna ansökan för 75 timmar (15 dagar). (46 N2)

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande Loumann Annette,

Föredragande

Ärendemening Tillstånd för resebyråverksamhet

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beslöt bifalla ansökan. Villkor: Före den 5 mars 

2018 ska som säkerhet ställas en bankgaranti för ett belopp om 

5.000 euro. Detta tillstånd förfaller om säkerhet inte har ställts inom 

denna tid.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannaföredra

Beslutande

Föredragande Mecklin Sophie, Nylund Elin,
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Diarienr.  ÅLR 2016/5779 Reg.datum  05-08-2016 Beslutsdatum   2018-02-05

Diarienr.  ÅLR 2016/9750 Reg.datum  23-12-2016 Beslutsdatum   2018-02-05

Diarienr.  ÅLR 2018/1095 Reg.datum  05-02-2018 Beslutsdatum   2018-02-05

Ärendemening Avbytarstöd 2018

Motpart

Beslut

Enligt LF 2014/53 ersätter landskapsregeringen 50 % av kostnaderna 

för anlitande av avbytarföretagare för de första 30 dagarna av 

vardera ledigheterna. Ersättning för vikariehjälp betalas för den 

faktiska arbetstiden per dag, maximalt 5 timmar per dag i Ert fall. 

Efter 30 dagar övergår ersättningen till att motsvara 50 % av 

timanställds arvode, eller maximalt 8 euro per timme. Innan 

ersättning kan betalas ut erfordras ett intyg över beviljad moders- 

och faderskapsledighet från FPA. Till fakturan bör avbytarföretagaren 

också bifoga av Er godkänd timredovisning. Stödet utgör 50 % av 

det momsfria beloppet eller maximalt 75 euro per dag.

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande Loumann Annette,

Föredragande

Ärendemening Finansieringsansökan

Motpart Leakomatic Ab

Beslut
Utifrån godkända stödberättigande kostnader bevilja 16.240,10 euro 

för utbetalning. (38 N1)

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån tjänstemannaföredragning

Beslutande Åkergård Kenneth,

Föredragande Bäckman-Hägglund Tina,

Ärendemening Finansieringsansökan

Motpart Ålands Telefonandelslag

Beslut
Utifrån godkända stödberättigande kostnader bevilja 12.284,75 euro 

för utbetalning. (37 N1)

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån tjänstemannaföredragning

Beslutande Åkergård Kenneth,

Föredragande Bäckman-Hägglund Tina,

Ärendemening Finansieringsansökan

Motpart Carus Ferry Ab Ltd

Beslut
Utifrån godkända stödberättigande kostnader bevilja 17.744 euro för 

utbetalning. (36 N1)

Föredragande Bäckman-Hägglund Tina,
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Diarienr.  ÅLR 2017/8174 Reg.datum  25-10-2017 Beslutsdatum   2018-02-05

Diarienr.  ÅLR 2017/9370 Reg.datum  05-12-2017 Beslutsdatum   2018-02-05

Diarienr.  ÅLR 2017/7702 Reg.datum  10-10-2017 Beslutsdatum   2018-02-05

Diarienr.  ÅLR 2017/8189 Reg.datum  26-10-2017 Beslutsdatum   2018-02-05

Ärendemening Jordförvärv i Mariehamn

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin,

Föredragande

Ärendemening Jordförvärv i Lemland

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljar ansökan om jordförvärvstillstånd. 

Villkor 1. Bolaget ska ha sin hemort i landskapet Åland. 2. Samtliga 

styrelsemedlemmar ska ha åländsk hembygdsrätt eller ha varit 

bosatta i landskapet sedan minst fem år tillbaka. 

Landskapsregeringen konstaterar att då sökandebolaget kommer att 

besitta fastigheten genom ett legoavtal är jordförvärvstillståndet 

giltigt för samma tidsperiod som legoavtalet är giltigt. Om 

legoavtalet i ett senare skede förnyas alternativt om sökandebolaget 

i ett senare skede beslutar köpa fastigheten är sökandebolaget 

tvungna att ansöka om ett nytt jordförvärvstillstånd.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin,

Föredragande

Ärendemening Hembygdsrätt

Motpart

Beslut Landskapsregeringen beviljar ansökan om åländsk hembygdsrätt.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin,

Föredragande

Ärendemening Hembygdsrätt

Motpart

Beslut Landskapsregeringen beviljar ansökan om åländsk hembygdsrätt.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin,

Föredragande
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Diarienr.  ÅLR 2017/8755 Reg.datum  15-11-2017 Beslutsdatum   2018-02-05

Diarienr.  ÅLR 2017/8876 Reg.datum  20-11-2017 Beslutsdatum   2018-02-05

Diarienr.  ÅLR 2017/9017 Reg.datum  24-11-2017 Beslutsdatum   2018-02-05

Diarienr.  ÅLR 2018/407 Reg.datum  12-01-2018 Beslutsdatum   2018-02-05

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin,

Ärendemening Jordförvärv i Lumparland

Motpart

Beslut Landskapsregeringen beviljar ansökan om jordförvärvstillstånd.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin,

Föredragande

Ärendemening Jordförvärv i Hammarland

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljar ansökan om jordförvärvstillstånd. 

Villkor 1. Fastigheten skall användas av sökandena för fast 

bosättning. 2. Sökandena får inte ändra fastighetens 

användningsändamål utan tillstånd av landskapsregeringen.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin,

Föredragande

Ärendemening Jordförvärv i Hammarland

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljar ansökan om jordförvärvstillstånd. 

Villkor 1. Fastigheten skall användas av sökandena för fast 

bosättning. 2. Sökandena får inte ändra fastighetens 

användningsändamål utan tillstånd av landskapsregeringen.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin,

Föredragande

Motpart FAB Emmaus Norrböle

Beslut

Landskapsregeringen beviljar ansökan om jordförvärvstillstånd. 

Villkor 1. Bolaget ska ha sin hemort i landskapet Åland. 2. Samtliga 

styrelsemedlemmar ska ha åländsk hembygdsrätt eller ha varit 

bosatta i landskapet sedan minst fem år tillbaka.
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Diarienr.  ÅLR 2018/482 Reg.datum  15-01-2018 Beslutsdatum   2018-02-05

Diarienr.  ÅLR 2018/911 Reg.datum  30-01-2018 Beslutsdatum   2018-02-05

Diarienr.  ÅLR 2018/400 Reg.datum  12-01-2018 Beslutsdatum   2018-02-05

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande Loumann Annette,

Föredragande

Ärendemening Befolkningsregisteruppgifter 2018

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beslöt att bifalla ansökan på följande villkor: 1) 

Sökanden får själv bekosta eventuella utgifter förenade med den 

tekniska anslutningen, 2) Landskapsregeringen förbehåller sig rätt 

att debitera Lemlands kommun för tillhandahållen information och 

arbete, 3) Uppgifterna skall på behörigt sätt skyddas mot olovlig 

användning, utplånande och ändring samt mot olovligt tillgrepp. 

Förvaltningsansvarig IT Ronny Lundström är utsedd att vara Ålands 

landskapsregerings kontaktperson i den verkställande delen av 

arbetet.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin,

Föredragande

Ärendemening Befolkningsregisteruppgifter 2018

Motpart Eckerö kommun

Beslut

Landskapsregeringen beslöt att bifalla ansökan på följande villkor: 1) 

Sökanden får själv bekosta eventuella utgifter förenade med den 

tekniska anslutningen, 2) Landskapsregeringen förbehåller sig rätt 

att debitera Eckerö kommun för tillhandahållen information och 

arbete, 3) Uppgifterna skall på behörigt sätt skyddas mot olovlig 

användning, utplånande och ändring samt mot olovligt tillgrepp. 

Förvaltningsansvarig IT Ronny Lundström är utsedd att vara Ålands 

landskapsregerings kontaktperson i den verkställande delen av 

arbetet.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin,

Föredragande

Ärendemening Befolkningsregisteruppgifter 2018

Motpart Sunds kommun

Beslut

Landskapsregeringen beslöt att bifalla ansökan på följande villkor: 1) 

Sökanden får själv bekosta eventuella utgifter förenade med den 

tekniska anslutningen, 2) Landskapsregeringen förbehåller sig rätt 

att debitera Sunds kommun för tillhandahållen information och 

arbete, 3) Uppgifterna skall på behörigt sätt skyddas mot olovlig 

användning, utplånande och ändring samt mot olovligt tillgrepp. 

Förvaltningsansvarig IT Ronny Lundström är utsedd att vara Ålands 

landskapsregerings kontaktperson i den verkställande delen av 

arbetet.

Föredragande
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Diarienr.  ÅLR 2017/9493 Reg.datum  12-12-2017 Beslutsdatum   2018-02-05

Ärendemening Tillstånd för specialtransporter

Motpart Uddevalla Specialtransporter AB

Beslut

Med stöd av 38 § 2 mom. kommunikationsministeriets förordning om 

specialtransporter och specialtransportfordon (FFS 786/2012) beslöt 

Ålands landskapsregering att godkänna sökanden dispens från 

gällande bestämmelser om maximal bruttovikt och maximalt axel- 

samt boggitryck hos fordon, i enlighet med de villkor som anges 

nedan. Tillståndet avser transport av komposteringstrumma. 

Tillståndet gäller för; lastbil YUB-954 med påhängsvagn WCS-196. 

Transportens dimensioner är: bredd 3,8 meter, höjd 4,4 meter, längd 

24,5 meter. Transportens totalvikt är 50 000 kilogram och maximala 

boggitryck är 21 000 kilogram. Tidpunkterna för transporterna äger 

rum tisdagen 13 januari med start klockan 13.30 från Berghamn, 

Eckerö kommun. 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 Eckerövägen – 

Emkarbyvägen – Godbyvägen – Nya Godbyvägen – Sundsvägen – 

Mångstektavägen. Villkor 1. 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. 2. 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.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart,

Föredragande Ekblom Björn,

Ärendemening Avbytarstöd 2018

Motpart

Beslut

Enligt LF 2014/53 ersätter landskapsregeringen 50 % av kostnaderna 

för anlitande av avbytarföretagare för de första 30 dagarna. 

Ersättning för vikariehjälp betalas för den faktiska arbetstiden per 

dag, maximalt 8 timmar per dag i Ert fall. Efter 30 dagar övergår 

ersättningen till att motsvara 50 % av timanställds arvode, eller 

maximalt 8 euro per timme. Innan ersättning kan betalas ut 

erfordras en kopia av sjukskrivningsbeslutet. Till fakturan bör 

avbytarföretagaren också bifoga av Er godkänd timredovisning. 

Detsamma gäller vid utnyttjande av timanställd avbytare. Vid 

anhållan om ersättning skall även löneintyg över aktuell period 

bifogas. Stödet utgör 50 % av det momsfria beloppet eller maximalt 

120 euro per dag.
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