NO_COMMAN
utskriftsdatum: 2018-12-20

Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2018-12-19 och 2018-12-19
25 cases found

Diarienr.

ÅLR 2018/9927

Reg.datum

27-11-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Utbildnings- och kulturavdelningen
Utbildningsbyrån tjänstemannaföredragning

Beslutande

Storfors Elisabeth,

Föredragande

Halme-Wiklund Katarina,

Ärendemening

Stödundervisning i svenska vårterminen 2018

Motpart

Finströms kommun Källbo skola

Beslut

Landskapsregeringen har beslutat att ersätta
Finströms kommun för ordnandet av
stödundervisning i svenska i Källbo skola under
vårterminen 2018.

Diarienr.

ÅLR 2018/9168

Reg.datum

31-10-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Utbildnings- och kulturavdelningen
Utbildningsbyrån tjänstemannaföredragning

Beslutande

Storfors Elisabeth,

Föredragande

Halme-Wiklund Katarina,

Ärendemening

Stödundervisning i svenska vårterminen 2018

Motpart

Geta skola

Beslut

Landskapsregeringen har beslutat att ersätta
Geta kommun för ordnandet av stödundervisning
i svenska i Geta skola under vårterminen 2018.

Diarienr.

ÅLR 2018/10298

Reg.datum

07-12-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Utbildnings- och kulturavdelningen
Utbildningsbyrån tjänstemannaföredragning

Beslutande

Storfors Elisabeth,

Föredragande

Halme-Wiklund Katarina,

Ärendemening

Stödundervisning i svenska vårterminen 2018

2018-12-19

2018-12-19

2018-12-19

Motpart

Saltviks kommun

Beslut

Landskapsregeringen har beslutat att ersätta
Saltviks kommun för ordnandet av
stödundervisning i svenska i Rangsby skola och
Ödkarby skola under vårterminen 2018.

Diarienr.

ÅLR 2018/10502

Reg.datum

14-12-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Österlund Yvonne,

Föredragande

Lindström Johnny,

Ärendemening

Behörighetsintyg Elbehörighet 2

2018-12-19

Motpart

Ålands landskapsregering utfärdar
elbehörighetsintyg Eb2 till sökande med stöd av
65 § Elsäkerhetslagen (FFS 1135/2016),
tillämpad på Åland med stöd av landskapslag
(2017:38) om tillämpning på Åland av rikets
elsäkerhetslag. Innehavaren har med denna
elbehörighet rätt att arbeta som ledare av
elarbeten och driftsledare för elektrisk utrustning
och elanläggningar för högst 1?000 V
växelspänning och 1?500 V likspänning inom
Åland, med undantag av monterings-, reparationsoch underhållsarbeten på hissar.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2018/9977

Reg.datum

28-11-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Österlund Yvonne,

Föredragande

Lindström Johnny,

Ärendemening

Elnätsinnehavare, projektanmälan

Motpart

Ålands Elandelslag

Beslut

Landskapsregeringen beslöt att anteckna
anmälan till kännedom.

Diarienr.

ÅLR 2018/10302

Beslutande organ

Reg.datum

07-12-2018 Beslutsdatum

Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå
tjänstemannaföredragning

2018-12-19

2018-12-19

Beslutande

Österlund Yvonne,

Föredragande

Lindström Johnny,

Ärendemening

Elarbeten Ändring

Motpart

Beslut

Ålands landskapsregering beslöt att anteckna
ändring av ledare för elarbeten för anmälaren
Ålands VVS-Kylcenter Ab i
elentreprenörsregistret. Ålands landskapsregering
beslöt att godkänna Tommy Danielsson som
verksamhetens ledare för elarbeten. Godkänd
ledare för elarbeten är ansvarig för att villkoren i
detta beslut följs. Landskapsregeringen kan
återkalla detta tillstånd om innehavaren inte
längre fyller de fordringar som förutsätts i detta
tillstånd, om ersättaren för den ansvariga ledaren
icke längre är i firmans tjänst eller om firman åtar
sig arbeten i strid med detta tillstånd. Villkor
Verksamheten får bedrivas under förutsättning
att följande villkor iakttas: Vid elarbeten iakttas
Landskapslag (2017:38) om tillämpning på Åland
av rikets elsäkerhetslag och Landskapsförordning
(2017:41) om tillämpning på Åland av
riksförfattningar om elsäkerhet. Elmateriel och
elanläggningar är i sådant skick som förutsätts i
elsäkerhetslagen samt de stadganden och
bestämmelser som utfärdats med stöd av den,
innan de tas i drift eller överlåts till någon annan.
De som utför elarbeten är yrkeskunniga och
tillräckligt instruerade för sina uppgifter.
Entreprenören ska ha till förfogande åländsk
ellagstiftning och de där ingående författningarna
inklusive de i elsäkerhetsexamen ingående
publikationerna och andra publikationer som är
relevanta för verksamheten, de arbetsredskap
som är nödvändiga för verksamheten samt
nödvändiga mätinstrument. Ytterligare ska
entreprenören ha tillräckliga utrymmen med
hänsyn till verksamhetens omfattning och ett
permanent verksamhetsställe. Arbetslokal och
erforderliga verktyg ska vara sådana som
landskapsregeringen kan godkänna.

Diarienr.

ÅLR 2018/9999

Reg.datum

29-11-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Österlund Yvonne,

Föredragande

Lindström Johnny,

Ärendemening

Elnätsinnehavare, projektanmälan

Motpart

Ålands Elandelslag

Beslut

Landskapsregeringen beslöt att anteckna
anmälan till kännedom.

Diarienr.

ÅLR 2018/10118

Reg.datum

03-12-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Österlund Yvonne,

Föredragande

Lindström Johnny,

Ärendemening

Elnätsinnehavare, projektanmälan

Motpart

Ålands Elandelslag

Beslut

Landskapsregeringen beslöt att anteckna
anmälan till kännedom.

Diarienr.

ÅLR 2018/9897

Reg.datum

26-11-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Österlund Yvonne,

Föredragande

Lindström Johnny,

Ärendemening

Elarbeten Basanmälan

Motpart

Elsvar

2018-12-19

2018-12-19

2018-12-19

Ålands landskapsregering beslöt att anteckna
enskild näringsidkare Elsvar i
elentreprenörsregistret. Ålands landskapsregering
beslöt att godkänna Jan Kahlroth som
verksamhetens ledare för elarbeten. Godkänd
ledare för elarbeten är ansvarig för att villkoren i
detta beslut följs. Landskapsregeringen kan
återkalla detta tillstånd om innehavaren inte
längre fyller de fordringar som förutsätts i detta
tillstånd, om ersättaren för den ansvariga ledaren
icke längre är i firmans tjänst eller om firman åtar
sig arbeten i strid med detta tillstånd. Villkor
Verksamheten får bedrivas under förutsättning
att följande villkor iakttas: Vid elarbeten iakttas
Landskapslag (2017:38) om tillämpning på Åland
av rikets elsäkerhetslag och Landskapsförordning
(2017:41) om tillämpning på Åland av
riksförfattningar om elsäkerhet. Elmateriel och
elanläggningar är i sådant skick som förutsätts i
elsäkerhetslagen samt de stadganden och
bestämmelser som utfärdats med stöd av den,
innan de tas i drift eller överlåts till någon annan.
De som utför elarbeten är yrkeskunniga och
tillräckligt instruerade för sina uppgifter.
Entreprenören ska ha till förfogande åländsk
ellagstiftning och de där ingående författningarna
inklusive de i elsäkerhetsexamen ingående
publikationerna och andra publikationer som är
relevanta för verksamheten, de arbetsredskap
som är nödvändiga för verksamheten samt
nödvändiga mätinstrument. Ytterligare ska
entreprenören ha tillräckliga utrymmen med
hänsyn till verksamhetens omfattning och ett
permanent verksamhetsställe. Arbetslokal och
erforderliga verktyg ska vara sådana som
landskapsregeringen kan godkänna.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2018/10383

Reg.datum

11-12-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Österlund Yvonne,

Föredragande

Lindström Johnny,

2018-12-19

Ärendemening

Elarbeten Ändring

Motpart

Digita Oy

Beslut

Ålands landskapsregering beslöt att anteckna
ändring av ledare för elarbeten för anmälaren
Digita Oy i elentreprenörsregistret. Ålands
landskapsregering beslöt att godkänna Kimmo
Gerdt som verksamhetens ledare för elarbeten.
Godkänd ledare för elarbeten är ansvarig för att
villkoren i detta beslut följs. Landskapsregeringen
kan återkalla detta tillstånd om innehavaren inte
längre fyller de fordringar som förutsätts i detta
tillstånd, om ersättaren för den ansvariga ledaren
icke längre är i firmans tjänst eller om firman åtar
sig arbeten i strid med detta tillstånd. Villkor
Verksamheten får bedrivas under förutsättning
att följande villkor iakttas: Vid elarbeten iakttas
Landskapslag (2017:38) om tillämpning på Åland
av rikets elsäkerhetslag och Landskapsförordning
(2017:41) om tillämpning på Åland av
riksförfattningar om elsäkerhet. Elmateriel och
elanläggningar är i sådant skick som förutsätts i
elsäkerhetslagen samt de stadganden och
bestämmelser som utfärdats med stöd av den,
innan de tas i drift eller överlåts till någon annan.
De som utför elarbeten är yrkeskunniga och
tillräckligt instruerade för sina uppgifter.
Entreprenören ska ha till förfogande åländsk
ellagstiftning och de där ingående författningarna
inklusive de i elsäkerhetsexamen ingående
publikationerna och andra publikationer som är
relevanta för verksamheten, de arbetsredskap
som är nödvändiga för verksamheten samt
nödvändiga mätinstrument. Ytterligare ska
entreprenören ha tillräckliga utrymmen med
hänsyn till verksamhetens omfattning och ett
permanent verksamhetsställe. Arbetslokal och
erforderliga verktyg ska vara sådana som
landskapsregeringen kan godkänna.

Diarienr.

ÅLR 2018/9406

Reg.datum

07-11-2018 Beslutsdatum

2018-12-19

Beslutande organ

Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Österlund Yvonne,

Föredragande

Lindström Johnny,

Ärendemening

Behörighetsintyg Elbehörighet 2

Motpart

Ålands landskapsregering utfärdar
elbehörighetsintyg Eb2 till sökande med stöd av
65 § Elsäkerhetslagen (FFS 1135/2016),
tillämpad på Åland med stöd av landskapslag
(2017:38) om tillämpning på Åland av rikets
elsäkerhetslag. Innehavaren har med denna
elbehörighet rätt att arbeta som ledare av
elarbeten och driftsledare för elektrisk utrustning
och elanläggningar för högst 1?000 V
växelspänning och 1?500 V likspänning inom
Åland.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2018/8254

Reg.datum

02-10-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Österlund Yvonne,

Föredragande

Lindström Johnny,

Ärendemening

Anmälan till elanläggningsregister

Motpart

2018-12-19

Ålands landskapsregering beslöt att anteckna
Christer Nordberg som driftsledare för anmälda
elanläggning. Villkor 1. För elanläggningars
driftsansvar iakttas Landskapslag (2017:38) om
tillämpning på Åland av rikets elsäkerhetslag och
Landskapsförordning (2017:41) om tillämpning
på Åland av riksförfattningar om elsäkerhet. 2.
Förändringar som sker i anmälda uppgifter ska
anmälas till Elsäkerhetsmyndigheten som i
landskapet Åland utgörs av Ålands
landskapsregering. Även byte eller uppsägning av
driftsledaren ska meddelas. Anmälan bör göras
inom en månad från förändringen. 3.
Elanläggningens innehavare ska ge driftsledaren
tillräckliga möjligheter att leda och övervaka
driftsarbeten. Ytterligare ska innehavaren ge
driftsledaren behövliga uppgifter om
elanläggningens bygg- och reparationsarbeten
samt om anslutande besiktningar, särskilt
periodiska besiktningar. 4. Driftsledaren svarar
för att - Vid elanläggningens användning och
underhåll iakttas elsäkerhetslagen Elanläggningen befinner sig i sådant skick som
förutsätts i elsäkerhetslagen - De som utför
driftsarbeten är yrkeskunniga och tillräckligt
instruerade för sina uppgifter.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2018/10595

Reg.datum

18-12-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för
rättsliga och internationella frågor
tjänstemannabeslut

Beslutande

Hägglund Camilla,

Föredragande
Ärendemening
Motpart

Examensprov för ansvarig föreståndare för
handel och upplagning av skjutförnödenheter.

2018-12-19

Efter att ni den 12 december 2018 genomgått ett
examensprov för ansvarig föreståndare för
handel och upplagring i samband med handel av
explosiva varor konstaterar landskapsregeringen
att ni i provet erhållit sammanlagt 32 poäng. Då
det erfordras minst 32 poäng för att bli godkänd i
provet konstateras att ni blivit godkänd. Ni
innehar därmed sådana kunskaper om explosiva
varors egenskaper och de föreskrifter som
reglerar handel, upplagring och användning av
sådana att ni är behörig att verka som ansvarig
föreståndare för handel med skjutförnödenheter.
Intyget är i kraft till den 12 december 2028.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2018/10596

Reg.datum

18-12-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för
rättsliga och internationella frågor
tjänstemannabeslut

Beslutande

Hägglund Camilla,

2018-12-19

Föredragande
Ärendemening

Examensprov för ansvarig föreståndare för
handel med pyrotekniska produkter

Motpart

Efter att ni den 12 december 2018 genomgått ett
examensprov för ansvarig föreståndare för
handel med pyrotekniska produkter konstaterar
landskapsregeringen att ni i provet erhållit
sammanlagt 36 poäng. Då det erfordras minst 35
poäng för att bli godkänd i provet konstateras att
ni blivit godkänd. Ni innehar därmed sådana
kunskaper om pyrotekniska varors egenskaper
och de regler som gäller handel, upplagring och
användning av sådana att ni är behörig att verka
som ansvarig föreståndare för handel med
pyrotekniska artiklar. Intyget är i kraft till den 12
december 2028.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2015/8148

Reg.datum

17-07-2015 Beslutsdatum

2018-12-19

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för
rättsliga och internationella frågor
tjänstemannaföredra

Beslutande

Slotte Michaela,

Föredragande

Hägglund Camilla,

Ärendemening

Förhandsbesked angående landskapsandel för
släckningsbil år 2016 i Geta kommun

Motpart

Geta kommun

Beslut

Landskapsregeringen beslöt att bevilja sökanden
landskapsstöd om 163 825,40 euro för
anskaffning av släckningsbil.

Diarienr.

ÅLR 2017/2597

Reg.datum

03-04-2017 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Allmänna byrån
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Stolt Ralf,

Föredragande

Bäckman-Hägglund Tina,

Ärendemening

Stödansökan för ombyggnad av slottsbanan

Motpart

Ålands Golfklubb r.f.

Beslut

Utifrån godkända stödberättigande kostnader
bevilja 84.372,42 euro för utbetalning. (303 N1)

Diarienr.

ÅLR 2017/8484

Reg.datum

06-11-2017 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Allmänna byrån
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Stolt Ralf,

Föredragande

Bäckman-Hägglund Tina,

Ärendemening

Finansieringsansökan

Motpart

Berg Ilse IB-Textilier

Beslut

Utifrån godkända stödberättigande kostnader
bevilja 1.180,11 euro för utbetalning. (304 N1)

Diarienr.

ÅLR 2018/1583

Reg.datum

19-02-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Jordbruksbyrån
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Fellman Tomas,

Föredragande

Eliasson-Myllykoski Siv,

Ärendemening

Företagsinvestering för livsmedel

Motpart

Karlsson Kristian

2018-12-19

2018-12-19

2018-12-19

Enligt redovisade kostnader för investeringsstöd
betalas hela stödbeloppet ut på 57.000 euro.
(2615 N2)

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2018/10429

Reg.datum

13-12-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Nord Lennart,

Föredragande

Ekblom Björn,

Ärendemening

Tillstånd för arbete eller åtgärder inom
vägområde

Motpart

2018-12-19

Beslut

Med stöd av 53 § 1 mom. landskapslag
(1957:23) om allmänna vägar i landskapet Åland
beslöt Ålands landskapsregering att bevilja
sökanden tillstånd för anläggande av energibrunn
för bergvärme inom vägområde för bygdeväg nr
212 Jomala Torpvägen i Torp i Jomala kommun
vid fastighet 170-427-6-8, enligt de villkor som
anges nedan. Villkor 1. Energibrunnen ska
placeras och skyddas så att den inte skadas av
normala vägunderhållsåtgärder. Väghållaren
ansvarar inte för eventuella skador, som kan
åstadkommas på energibrunnen 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.
Varningsmärke V9 Vägarbete ska användas 2030 m från arbetsområdet i båda riktningar.
Erforderliga kantmarkeringsskärmar för tillfällig
utmarkering X1b ska även användas om arbetet
gör intrång på vägen. 3. 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. 4. 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. 5. Ifall att Ålands
landskapsregering har behov att nyttja utrymmet
i framtiden och därvid en vägförrättning sker, kan
ingen ersättning för energibrunnen utkrävas. 6.
För framtida lokalisering av energibrunnen ska
denna 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. 7.
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. 8. För
närmare bestämning av tiden för arbetet och med
arbetsutförandet sammanhängande åtgärder ska
sökanden kontakta ledande vägmästare eller
arbetsledare vid vägunderhållet.

Diarienr.

ÅLR 2018/10581

Reg.datum

18-12-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Social- och miljöavdelningen Hälso- och
sjukvårdsbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande

Latvala Ulla-Liisa,

2018-12-19

Föredragande
Ärendemening
Motpart

Antecknades till protokollet. Om upphörandet av
verksamhet har gjorts en anteckning i registret
över serviceproducenter inom privat hälso- och
sjukvård.

Beslut

Diarienr.

Upphörande av privata hälso- och
sjukvårdstjänster
Neurolize Sports Academy

ÅLR 2018/10597

Reg.datum

18-12-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Social- och miljöavdelningen Hälso- och
sjukvårdsbyrån Byråchef
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Michelsson Bengt,

Föredragande

Latvala Ulla-Liisa,

Ärendemening

Tillstånd att tillhandahålla privata hälso- och
sjukvårdstjänster Nytt tillstånd

Motpart

Cityläkarna Mariehamn Ab

Beslut

Cityläkarna Mariehamn Ab beviljas tillstånd att
tillhandahålla hälso- och sjukvårdstjänster samt
företagshälsovård. Som ansvarig för
verksamheten godkänns den i ansökan föreslagna
personen.

Diarienr.

ÅLR 2018/3835

Reg.datum

15-05-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Allmänna byrån
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Franzell Leif,

Föredragande

Bäckman-Hägglund Tina,

Ärendemening

Teknisk kontroll av ansökan om EU-finansiering/
Leader projekt: Vattenreningsverk

Motpart

Föreningen Kobba Klintars Vänner rf

Beslut

Utifrån godkända stödberättigande kostnader
bevilja 4.844,08 euro för utbetalning. (305 N1)

2018-12-19

2018-12-19

Diarienr.

ÅLR 2017/7739

Reg.datum

11-10-2017 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Allmänna byrån
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Franzell Leif,

Föredragande

Bäckman-Hägglund Tina,

Ärendemening

Företagsinvestering för livsmedel

Motpart

Open Water Brewery Ab

Beslut

Utifrån godkända stödberättigande kostnader
bevilja 11.305,13 euro för utbetalning. (306 N1)

Diarienr.

ÅLR 2018/10057

Reg.datum

30-11-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Utbildnings- och kulturavdelningen
Avdelningschef tjänstemannaföredragning

Beslutande

Juslin Rainer,

Föredragande

Storfors Elisabeth,

Ärendemening

Stöd för skolbarn med uppmärksamhets- och
självregleringssvårigheter

Motpart

Högskolan på Åland

Beslut

Ålands landskapsregering beslöt 19.12.2018 att
godkänna inlämnad och 5.9.2018 korrigerad
offert för att arrangera utbildningen Stöd för
skolbarn med uppmärksamhets- och
självregleringssvårigheter i samarbete med Niilo
Mäki-institutet.

Diarienr.

ÅLR 2018/10627

Reg.datum

19-12-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för
rättsliga och internationella frågor
tjänstemannaföredra

Beslutande

Slotte Michaela,

Föredragande

Hägglund Camilla,

Ärendemening

Bidrag för verksamhetsledare 2018

Motpart

Ålands Brand- och räddningsförbund

2018-12-19

2018-12-19

2018-12-19

Beslut

Landskapsregeringen beslöt utbetala 8508,42
EUR till Ålands brand- och räddningsförbund för
verksamhetsledarkostnader samt 1080 EUR för
verksamhetsledarens kansliutrymmen.
Totalsumman om 9588,42 EUR utbetalas till
förbundets bankkonto FI5966010002096329 från
konto 24000.

