
Diarienr.  ÅLR 2017/7992 Reg.datum  2017-10-17 Beslutsdatum   2018-02-15

Diarienr.  ÅLR 2014/5566 Reg.datum  2014-06-19 Beslutsdatum   2018-02-15

Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2018-02-15 och 2018-02-15
27 cases found

Ärendemening Arbetsordning för infrastrukturavdelningen

Motpart

Beslut

Delbudgetansvarig teknisk inspektör Joel Karlsson 

på moment 75010, Upphandling av sjötrafik, 

tilldelas för 2018 ett bruttoanslag om 1 548 000 

euro. Medlen används för tekniskt underhåll av 

tonnaget, exklusive investeringar i tonnaget. 

Teknisk inspektör Joel Karlssons ställföreträdare är 

teknisk inspektör Magnus Eriksson. 

Delbudgetansvarig ansvarar inför 

huvudbudgetansvarig för sin del av momentet. 

Huvudbudgetansvarig är fortfarande ansvarig för 

hela nettomomentet om 13 375 000 euro, som 

består av bruttokostnader om 14 575 000 euro 

och uppskattade biljettinkomster om 1 200 000 

euro.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Transportbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne,

Föredragande Schauman Sten,

Ärendemening Finansieringsansökan skärgårdsstöd

Motpart Kökar taxi/Rederi Alandia Shipping

Beslut

Beviljas ett skärgårdsstöd i form av ett 

verksamhetsbidrag under perioden 17.10.2017-

16.10.2018 om maximalt 6.000 euro av 

stödberättigande utgifter.

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne,

Föredragande Åkergård Kenneth,
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Diarienr.  ÅLR 2016/8830 Reg.datum  2016-11-21 Beslutsdatum   2018-02-15

Diarienr.  ÅLR 2016/3037 Reg.datum  2016-04-22 Beslutsdatum   2018-02-15

Diarienr.  ÅLR 2017/8826 Reg.datum  2017-11-16 Beslutsdatum   2018-02-15

Ärendemening Jordförvärv i Kökar

Motpart Köpbacka rum och servering

Beslut

Landskapsregeringen beviljar ansökan om 

jordförvärvstillstånd. Villkor 1. Bolaget ska ha sin 

hemort i landskapet Åland. 2. Minst två tredjedelar 

av styrelsens medlemmar ska ha åländsk 

hembygdsrätt eller ha varit bosatta i landskapet 

sedan minst fem år tillbaka. 3. Markområdet ska 

användas för det i ansökan angivna syftet.

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för 

rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin,

Föredragande

Ärendemening Finansieringsansökan

Motpart Guldviva Ab

Beslut
Utifrån godkända stödberättigande kostnader 

bevilja 6.741,53 euro för utbetalning. (43 N1)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Åkergård Kenneth,

Föredragande Bäckman-Hägglund Tina,

Ärendemening Finansieringsansökan

Motpart

Beslut
Utifrån godkända stödberättigande kostnader 

bevilja 2.517,08 euro för utbetalning. (42 N1)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Åkergård Kenneth,

Föredragande Bäckman-Hägglund Tina,
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Diarienr.  ÅLR 2017/9455 Reg.datum  2017-12-08 Beslutsdatum   2018-02-15

Diarienr.  ÅLR 2017/9467 Reg.datum  2017-12-11 Beslutsdatum   2018-02-15

Diarienr.  ÅLR 2017/9540 Reg.datum  2017-12-14 Beslutsdatum   2018-02-15

Ärendemening Jordförvärv i Jomala

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 Jomala

Motpart Ubv BAB Utsikten i Jomala

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.

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för 

rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin,

Föredragande

Ärendemening Jordförvärv i Mariehamn

Motpart Mickos's Ritateljé & Arkitektstudio AB

Beslut

Landskapsregeringen beviljar ansökan om 

jordförvärvstillstånd. Villkor 1. Bolaget ska ha sin 

hemort i landskapet Åland. 2. Samtliga av 

styrelsemedlemmarna ska ha åländsk 

hembygdsrätt eller ha varit bosatta i landskapet 

sedan minst fem år tillbaka.

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för 

rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin,

Föredragande
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Diarienr.  ÅLR 2017/9642 Reg.datum  2017-12-18 Beslutsdatum   2018-02-15

Diarienr.  ÅLR 2017/9667 Reg.datum  2017-12-19 Beslutsdatum   2018-02-15

Diarienr.  ÅLR 2017/9858 Reg.datum  2017-12-22 Beslutsdatum   2018-02-15

Diarienr.  ÅLR 2017/9875 Reg.datum  2017-12-27 Beslutsdatum   2018-02-15

Ärendemening Jordförvärv i Föglö

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 Saltvik

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 Saltvik

Motpart Andelslaget Tjenan Vatten

Beslut

Landskapsregeringen beviljar ansökan om 

jordförvärvstillstånd. Villkor 1. Andelslaget 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.

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för 

rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin,

Föredragande
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Diarienr.  ÅLR 2018/1356 Reg.datum  2018-02-12 Beslutsdatum   2018-02-15

Diarienr.  ÅLR 2017/7419 Reg.datum  2017-09-28 Beslutsdatum   2018-02-15

Diarienr.  ÅLR 2018/1438 Reg.datum  2018-02-14 Beslutsdatum   2018-02-15

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Avdelningschef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Juslin Rainer,

Föredragande Storfors Elisabeth,

Ärendemening Utvecklingsstöd

Motpart Ålands hushållningssällskap

Beslut
Enligt redovisade kostnader för investeringsstöd 

betalas stödbeloppet ut på 1.815,00 euro. (53 N2)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Fellman Tomas,

Föredragande Eliasson-Myllykoski Siv,

Ärendemening Beslut med anledning av skadeanmälan

Motpart

Beslut Antecknades till protokollet.

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Hälso- och 

sjukvårdsbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande Lehtonen Olli-Pekka,

Föredragande

Ärendemening Jordförvärv i Jomala

Motpart Bostads Ab Falkvägen i Jomala

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.

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för 

rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin,

Föredragande
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Ärendemening Tillsynsärende skoldirektörstjänst i Sottunga

Motpart Sottunga kommun



Beslut

Enligt uppgift har Sottunga kommun 

omorganiserat administration, förvaltning och 

myndighetsutövning beträffande uppgifter som 

ankommer på skoldirektör. Ålands 

landskapsregering uppmanar därför kommunen 

inkomma med en redogörelse över hur berörd 

förvaltning organiserats i kommunen i enlighet 

med vad som reglerats i Kommunallag (1997:73) 

för landskapet Åland och Grundskolelag (1995:18) 

för landskapet Åland. Av 7 § grundskolelagen 

(1995:18) för landskapet Åland framgår att 

skolnämnden eller motsvarande handhar 

förvaltningen och övervakningen av verksamheten 

i grundskolan. Nämnden sköter även de övriga 

uppgifter som ankommer på den enligt 

grundskolelagen. I detta arbete biträds nämnden 

enligt 8 § samma lag av en skoldirektör eller en 

annan kommunal tjänsteman i ledande ställning. 

Kommunerna har således ingen skyldighet att 

inrätta en särskild skoldirektörstjänst, utan kan 

besluta att uppgifterna ska skötas av till exempel 

en kommun- eller socialsekreterare (fr. 15/1993-

94 s. 8). Lagstiftningen möjliggör också för 

kommunerna att inrätta en gemensam 

skoldirektörstjänst. Oavsett vilken lösning 

kommunen väljer krävs dock att uppgifterna, i den 

mån det rör sig om myndighetsuppgifter, sköts av 

en tjänsteman. Detta följer direkt av 57 § 

kommunallagen för landskapet Åland (1997:73), 

som föreskriver att kommunala 

myndighetsuppgifter ska skötas av en anställd 

som står i ett offentligrättsligt 

anställningsförhållande till kommunen. Att sådana 

uppgifter inte kan skötas av någon annan än en 

tjänsteman tydliggörs av förarbetena till lagen (fr. 

3/1996-97 s. 23). Uppgifterna kan innebära 

myndighetsutövning och tjänstemannen handlar 

då under tjänsteansvar. Syftet med detta är enligt 

förarbetena att trygga förvaltningens laglighet, 

medborgarnas rättsskydd och en ostörd skötsel av 

kommunens uppgifter (a.a. s. 23). 

Landskapsregeringen uppdrar kommunen att, 

såvida verksamheten organiserats i strid med lag, 

med omedelbar verkan vidta åtgärder för att 

återställa och trygga förvaltningens laglighet och 

kommuninvånarnas rättsskydd. Enligt 3 § 

grundskolelagen handhar landskapsregeringen den 

allmänna tillsynen och utvecklingen av 

grundskolan samt övervakar verkställigheten av 

nyss nämnda lag. Med stöd av denna paragraf 

uppmanas Sottunga kommun att senast den 16 

mars 2018 inkomma med en redogörelse över hur 

berörd förvaltning organiserats i kommunen i 

enlighet med vad som reglerats i tidigare nämnd 

lagstiftning.



Diarienr.  ÅLR 2018/1439 Reg.datum  2018-02-14 Beslutsdatum   2018-02-15

Ärendemening Tillsynsärende skoldirektörstjänst på Kökar

Motpart Kökar Kommun

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Avdelningschef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Juslin Rainer,

Föredragande Storfors Elisabeth,
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Beslut

Enligt uppgift har Kökar kommun omorganiserat 

administration, förvaltning och 

myndighetsutövning beträffande uppgifter som 

ankommer på skoldirektör. Ålands 

landskapsregering uppmanar därför kommunen 

inkomma med en redogörelse över hur berörd 

förvaltning organiserats i kommunen i enlighet 

med vad som reglerats i Kommunallag (1997:73) 

för landskapet Åland och Grundskolelag (1995:18) 

för landskapet Åland. Av 7 § grundskolelagen 

(1995:18) för landskapet Åland framgår att 

skolnämnden eller motsvarande handhar 

förvaltningen och övervakningen av verksamheten 

i grundskolan. Nämnden sköter även de övriga 

uppgifter som ankommer på den enligt 

grundskolelagen. I detta arbete biträds nämnden 

enligt 8 § samma lag av en skoldirektör eller en 

annan kommunal tjänsteman i ledande ställning. 

Kommunerna har således ingen skyldighet att 

inrätta en särskild skoldirektörstjänst, utan kan 

besluta att uppgifterna ska skötas av till exempel 

en kommun- eller socialsekreterare (fr. 15/1993-

94 s. 8). Lagstiftningen möjliggör också för 

kommunerna att inrätta en gemensam 

skoldirektörstjänst. Oavsett vilken lösning 

kommunen väljer krävs dock att uppgifterna, i den 

mån det rör sig om myndighetsuppgifter, sköts av 

en tjänsteman. Detta följer direkt av 57 § 

kommunallagen för landskapet Åland (1997:73), 

som föreskriver att kommunala 

myndighetsuppgifter ska skötas av en anställd 

som står i ett offentligrättsligt 

anställningsförhållande till kommunen. Att sådana 

uppgifter inte kan skötas av någon annan än en 

tjänsteman tydliggörs av förarbetena till lagen (fr. 

3/1996-97 s. 23). Uppgifterna kan innebära 

myndighetsutövning och tjänstemannen handlar 

då under tjänsteansvar. Syftet med detta är enligt 

förarbetena att trygga förvaltningens laglighet, 

medborgarnas rättsskydd och en ostörd skötsel av 

kommunens uppgifter (a.a. s. 23). 

Landskapsregeringen uppdrar kommunen att, 

såvida verksamheten organiserats i strid med lag, 

med omedelbar verkan vidta åtgärder för att 

återställa och trygga förvaltningens laglighet och 

kommuninvånarnas rättsskydd. Enligt 3 § 

grundskolelagen handhar landskapsregeringen den 

allmänna tillsynen och utvecklingen av 

grundskolan samt övervakar verkställigheten av 

nyss nämnda lag. Med stöd av denna paragraf 

uppmanas Kökar kommun att senast den 16 mars 

2018 inkomma med en redogörelse över hur 

berörd förvaltning organiserats i kommunen i 

enlighet med vad som reglerats i tidigare nämnd 

lagstiftning.



Diarienr.  ÅLR 2018/1444 Reg.datum  2018-02-14 Beslutsdatum   2018-02-15

Diarienr.  ÅLR 2018/1446 Reg.datum  2018-02-14 Beslutsdatum   2018-02-15

Diarienr.  ÅLR 2018/1448 Reg.datum  2018-02-14 Beslutsdatum   2018-02-15

Diarienr.  ÅLR 2017/652 Reg.datum  2017-01-24 Beslutsdatum   2018-02-15

Ärendemening
Teknisk kontroll av ansökan om EU-

finansiering/Nybonds i Krogstad

Motpart

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Franzell Leif,

Föredragande Bäckman-Hägglund Tina,

Ärendemening Avbytarstöd 2018

Motpart

Beslut
Beslöts godkänna ansökan för 75 timmar (15 

dagar). (56 N2)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån 

tjänstemannabeslut

Beslutande Loumann Annette,

Föredragande

Ärendemening Avbytarstöd 2018

Motpart

Beslut
Beslöts godkänna ansökan för 300 timmar (30 

dagar). (55 N2)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån 

tjänstemannabeslut

Beslutande Loumann Annette,

Föredragande

Ärendemening Avbytarstöd 2018

Motpart

Beslut
Beslöts godkänna ansökan för 75 timmar (15 

dagar). (54 N2)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån 

tjänstemannabeslut

Beslutande Loumann Annette,

Föredragande
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Diarienr.  ÅLR 2018/421 Reg.datum  2018-01-12 Beslutsdatum   2018-02-15

Diarienr.  ÅLR 2018/863 Reg.datum  2018-01-29 Beslutsdatum   2018-02-15

Ärendemening Näringsrätt

Motpart

Beslut

Beviljat för tiden 15.2.2018 - 26.1.2022. Villkor: 

1. Tillståndet gäller för sexualrådgivning och 

sexualterapi. 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.

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för 

rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica,

Föredragande

Ärendemening Avbytarstöd 2018

Motpart

Beslut

Enligt LF 2014/53 ersätter landskapsregeringen 80 

% av kostnaderna för anlitande av privat anställd 

avbytare under ledighet upp till en nivå av 16 euro 

per timme, totalt 300 ersättningsberättigade 

timmar. Redovisning har inkommit över utbetald 

månadslön om 2.180 euro. Ersättningen utgår från 

följande totalkostnader: Timlön 163 h/mån 13,37 

€/h Pensionspremie 24,79 - 6,35 = 18,44 % 2,47 

Socialskyddsavgift 0,86 % 0,11 Arpl 0,65 % 0,09 

Gruppliv- och olycksfall 1,07 % 0,15 16,19 € 

Kostnaderna överstiger maxbeloppet av 16 euro 

per timme och ersättningen blir därmed 300 

timmar * 0,8 * 16 eller 3.840 euro.

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån 

tjänstemannabeslut

Beslutande Loumann Annette,

Föredragande

Beslut

Utifrån godkända stödberättigande kostnader 

bevilja 9.992,28 euro för utbetalning, efter att 

4.826,22 euro kvittats mot förskott. (44 N1)
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Diarienr.  ÅLR 2018/894 Reg.datum  2018-01-29 Beslutsdatum   2018-02-15

Diarienr.  ÅLR 2018/994 Reg.datum  2018-02-01 Beslutsdatum   2018-02-15

Diarienr.  ÅLR 2018/1014 Reg.datum  2018-02-01 Beslutsdatum   2018-02-15

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för 

rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Studio36 interior & design AB

Beslut

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för inredning 

av privata hem och offentliga miljöer, styling av 

bostäder inför försäljning, tillverkning och 

försäljning av inredningsdetaljer samt därmed 

sammankopplad verksamhet. 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 Näringsrätt

Motpart BL Home

Beslut

Beviljat för tiden 25.2 - 4.3.2018. Villkor: 1. 

Tillståndet gäller för renoveringsarbeten. 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.

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för 

rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica,

Föredragande
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Diarienr.  ÅLR 2018/1041 Reg.datum  2018-02-02 Beslutsdatum   2018-02-15

Diarienr.  ÅLR 2017/6349 Reg.datum  2017-08-21 Beslutsdatum   2018-02-15

Ärendemening Klagomål angående hälso- och sjukvård

Motpart

Beslut Beslut enligt brev 13 S3.

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Avdelningschef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Michelsson Bengt,

Föredragande Lehtonen Olli-Pekka,

Ärendemening Näringsrätt

Motpart

Beslut

Beviljat för tiden 15.2.2018 - 14.2.2023. Villkor: 

1. Tillståndet gäller för matservering och 

hemleverans. 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.

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för 

rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica,

Föredragande

Ärendemening Näringsrätt

Motpart VVS Experten Åland Entreprenad Ab

Beslut

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för VVS-

arbeten. 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 Lindqvist Monica,

Föredragande
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