
Diarienr.  ÅLR 2018/6966 Reg.datum  20-08-2018 Beslutsdatum   2018-08-28

Diarienr.  ÅLR 2018/7148 Reg.datum  27-08-2018 Beslutsdatum   2018-08-28

Diarienr.  ÅLR 2018/2360 Reg.datum  19-03-2018 Beslutsdatum   2018-08-28

Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2018-08-28 och 2018-08-28
14 cases found

Ärendemening Stödundervisning i svenska höstterminen 2017

Motpart Sottunga kommun

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Storfors Elisabeth, 

Föredragande Regårdh Bodil, 

Ärendemening
Anmälan om självständig yrkesutövning inom Hälso- och 

sjukvård

Motpart

Beslut

Antecknades till protokollet. Uppgifterna kommer att 

införas i landskapsregeringens register över 

tillhandahållare av privat hälso- och sjukvård.

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Hälso- och sjukvårdsbyrån 

Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Michelsson Bengt, 

Föredragande Latvala Ulla-Liisa, 

Ärendemening
Anmälan om självständig yrkesutövning inom Hälso- och 

sjukvård

Motpart

Beslut

Antecknades till protokollet. Uppgifterna kommer att 

införas i landskapsregeringens register över 

tillhandahållare av privat hälso- och sjukvård.

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Hälso- och sjukvårdsbyrån 

Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Michelsson Bengt, 

Föredragande Latvala Ulla-Liisa, 



Diarienr.  ÅLR 2018/2694 Reg.datum  03-04-2018 Beslutsdatum   2018-08-28

Diarienr.  ÅLR 2018/2695 Reg.datum  03-04-2018 Beslutsdatum   2018-08-28

Diarienr.  ÅLR 2018/4771 Reg.datum  06-06-2018 Beslutsdatum   2018-08-28

Ärendemening Stödundervisning i svenska vårterminen 2018

Motpart Hammarlands kommun/Skolnämnden

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Storfors Elisabeth, 

Föredragande Regårdh Bodil, 

Ärendemening Stödundervisning i svenska höstterminen 2017

Motpart Jomala kommun

Beslut

Landskapsregeringen har beslutat att ersätta Jomala 

kommun för ordnandet av stödundervisning i svenska i 

Vikingaåsens skola under höstterminen 2017.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Storfors Elisabeth, 

Föredragande Regårdh Bodil, 

Ärendemening Stödundervisning i svenska höstterminen 2017

Motpart Jomala kommun

Beslut

Landskapsregeringen har beslutat att ersätta Jomala 

kommun för ordnandet av stödundervisning i svenska i 

Södersunda skola under höstterminen 2017.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Storfors Elisabeth, 

Föredragande Regårdh Bodil, 

Beslut

Landskapsregeringen har beslutat att ersätta Sottunga 

kommun för ordnandet av stödundervisning i svenska i 

Sottunga grundskola under höstterminen 2017.



Diarienr.  ÅLR 2018/5837 Reg.datum  27-06-2018 Beslutsdatum   2018-08-28

Diarienr.  ÅLR 2018/5222 Reg.datum  13-06-2018 Beslutsdatum   2018-08-28

Diarienr.  ÅLR 2018/7100 Reg.datum  24-08-2018 Beslutsdatum   2018-08-28

Ärendemening
Aktör inom primärproduktion av foder Förändring av 

registreringsuppgifter

Motpart

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve, 

Föredragande Holmström Sue, 

Ärendemening
Ansökan om åtagande av ekologisk produktion Ekologisk 

växtproduktion i produktionsskede

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen har beslutat att godkänna Er 

ansökan om tillstånd att beta 1,45 ha konventionell vall 

under perioden 5.8 - 13.8.2018. 

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve, 

Föredragande Holmström Sue, 

Ärendemening Stödundervisning i svenska vårterminen 2018

Motpart Kumlinge kommun/Bildningsnämnden

Beslut

Landskapsregeringen har beslutat att ersätta Kumlinge 

kommun för ordnandet av stödundervisning i svenska i 

Kumlinge skola under vårterminen 2018.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Storfors Elisabeth, 

Föredragande Regårdh Bodil, 

Beslut

Landskapsregeringen har beslutat att ersätta 

Hammarlands kommun för ordnandet av stödundervisning 

i svenska i Näfsby skola under vårterminen 2018.



Diarienr.  ÅLR 2018/6355 Reg.datum  19-07-2018 Beslutsdatum   2018-08-28

Diarienr.  ÅLR 2018/3620 Reg.datum  08-05-2018 Beslutsdatum   2018-08-28

Diarienr.  ÅLR 2018/7060 Reg.datum  23-08-2018 Beslutsdatum   2018-08-28

Ärendemening Tillstånd för arbete eller åtgärder inom vägområde

Motpart Mariehamns Telefon AB

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart, 

Föredragande Ekblom Björn, 

Ärendemening Jordförvärv i Hammarland

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 Brändö

Motpart

Beslut
Landskapsregeringen beviljar ansökan om 

jordförvärvstillstånd. 

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande

Beslut

Landskapsregeringen har den 28 augusti 2018 beslutat 

godkänna Er anmälan om förändring av 

registreringsuppgifter inom primärproduktion av foder.



Beslut

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

allmänna vägar i landskapet Åland beslöt Ålands 

landskapsregering att bevilja Mariehamns Telefon AB 

tillstånd för borrning genom bygdeväg nr 216 

Möckelövägen vid fastighet 170-420-4-16 i Möckelö i 

Jomala kommun, för att anlägga 1 st rör med ø110 mm, 

enligt de villkor som anges nedan. Villkor 1. Röret ska 

placeras så djupt under dikesbotten och körbana så att 

det inte skadas av normala vägunderhållsåtgärder. 

Väghållaren ansvarar inte för eventuella skador, som kan 

åstadkommas på röret p.g.a. normala 

vägunderhållsåtgärder. Sökanden ska även ta kontakt 

med berörda ägare av förlagda rör, kablar, ledningar eller 

andra anordningar för att säkerställa att ingen åverkan 

görs på dessa. 2. Sökanden ska meddela Vägnätsbyrån 

minst 3 dagar före verkställande av åtgärden, om när de 

två veckorna med temporär hastighetsbegränsning på 30 

km/h ska starta (enl. beslut ÅLR 2018/7171). 3. Inlämnad 

trafikanordningsplan (TA-plan) ska följas under arbetets 

gång. 4. Den planerade åtgärden ska utföras senast inom 

ett år från beslutsdatum. Om så inte sker förfaller 

tillståndet. Det finns möjlighet att ansöka om förlängning 

av utförandetiden. 5. Vägområdet ska efter arbetet 

återställas till minst samma skick som innan åtgärden 

utfördes och enligt eventuella anvisningar från 

väghållarens representant. Försyn ska hållas på platsen 

innan arbetsutförandet och en slutsyn ska hållas i 

samband med åtgärdens färdigställande. De båda synerna 

utförs av en representant från Infrastrukturavdelningen 

tillsammans med en representant för sökanden. 6. 

Sökanden ska på egen bekostnad utföra alla erforderliga 

åtgärder för skyddande av röret eller dennas anordningar, 

vilket inkluderar flyttning vid behov, ifall vägen byggs om, 

breddas, grundförbättras eller förses med 

trafikanordningar såsom vägmärken, vägbelysning eller 

dylikt. 7. För framtida lokalisering av röret ska det 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. 8. Alla kostnader för 

arbetet betalas av sökanden. Sökanden svarar även för 

eventuella reparationskostnader av körbanor, vägslänter 

och diken, vilka föranleds av arbetet, under fem års tid 

räknat från det att åtgärden avslutats. 9. För närmare 

bestämning av tiden för arbetet och med arbetsutförandet 

sammanhängande åtgärder ska sökanden kontakta 

ledande vägmästare eller arbetsledare vid vägunderhållet.



Diarienr.  ÅLR 2018/7171 Reg.datum  27-08-2018 Beslutsdatum   2018-08-28

Diarienr.  ÅLR 2018/1036 Reg.datum  01-02-2018 Beslutsdatum   2018-08-28

Ärendemening Finansieringsansökan

Motpart

Beslut

Beviljas enligt godtagbar kostnadskalkyl, ett stöd som 

utgör 20 % dock högst 120.900 euro av godtagbara 

kostnader för investering i en utvidgning av 

sorteringskapaciteten. (206 N1) 

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 

Ärendemening
Temporär hastighetsbegränsning bygdeväg nr 216 

Möckelövägen

Motpart

Beslut

Med stöd av 65 § Vägtrafiklag (1983:27) för landskapet 

Åland beslöt Ålands landskapsregering att införa en 

temporär hastighetsbegränsning på 30 km/h inom 

arbetsområde på bygdeväg nr 216 Möckelövägen vid 

fastighet 170-420-4-16 i Möckelö, Jomala kommun. Den 

temporära hastighetsbegränsningen sker under dagtid 

under två(2) veckor under perioden den 31.8.2018-

31.12.2018. Sökanden ska meddela vägnätsbyrån minst 

tre(3) dagar före verkställande när dessa två veckor 

startar.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart, 

Föredragande Ekblom Björn, 


