Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2019-02-06 och 2019-02-06
22 cases found

Diarienr.

ÅLR 2019/991

Reg.datum

31-01-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Reincke Douglas,

Föredragande

Lundén Christina,

Ärendemening

Trafiktillstånd för beställningstrafik med personbil,
Mariehamn

Motpart

2019-02-06

Landskapsregeringen beviljade tillstånd med
brevnummer 49 Il Giltighetstid: Tillståndet gäller
från och med 29.1.2019 till och med 28.1.2024. Art
och fordon: Beställningstrafik med personbil.
Stationsplats: Mariehamn Utlåtande har begärts av:
Begärt utlåtande från Ålands polismyndighet 1.
Trafiken skall bedrivas med noggrant iakttagande av
gällande bestämmelser och föreskrifter om vägtrafik
och motorfordon samt de bestämmelser
landskapsregeringen utfärdat eller kommer att
utfärda om beställningstrafik. 2. Om inte
övermäktigt hinder eller annat giltigt skäl föreligger,
är tillståndshavaren skyldig att på anmodan utföra
körning i enlighet med trafiktillståndet. 3.
Trafiktillståndet skall under körning medföras i bil
som är i trafik på basis av detta tillstånd. 4. Vid
trafik på basis av detta tillstånd skall gällande taxa
iakttas. 5. I trafik använd bil skall vara försedd med
taxameter. 6. Rättigheten att utöva trafik med stöd
av detta tillstånd kan inte överlåtas åt annan. 7.
Landskapsregeringen kan ändra bestämmelserna i
trafiktillståndet om det är nödvändigt på grund av
ändrade förhållanden eller annan särskild orsak. 8.
Trafiktillståndet kan för viss tid återkallas helt eller
delvis, om trafiktillståndets innehavare inte längre
uppfyller förutsättningarna för att få tillstånd, om
tillståndsvillkoren inte uppfylls eller om
trafiktillståndets innehavare underlåter att utöva
trafiken på behörigt sätt eller annars underlåter att
ansvara för sina förpliktelser. 9. Om trafiken upphör
ska landskapsregeringen underrättas.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2019/1018

Reg.datum

01-02-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Reincke Douglas,

Föredragande

Lundén Christina,

Ärendemening

Trafiktillstånd för beställningstrafik med lastbil

Motpart

Miro-Transport Ab

2019-02-06

Landskapsregeringen beviljade tillstånd med
nummer Nr 50 I1 Giltighetstid: Tillståndet gäller från
och med den 5.2.2019 till och med den 4.2.2024 Art
och fordon: Beställningstrafik med lastbil
Stationsplats: Jomala kommun

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2019/1018

Reg.datum

01-02-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Reincke Douglas,

Föredragande

Lundén Christina,

Ärendemening

Trafiktillstånd för beställningstrafik med lastbil

Motpart

Miro-Transport Ab

Beslut

Landskapsregeringen beviljade tillstånd med
nummer Nr 51 I1 Giltighetstid: Tillståndet gäller från
och med den 5.2.2019 till och med den 4.2.2024 Art
och fordon: Beställningstrafik med lastbil
Stationsplats: Jomala kommun

Diarienr.

ÅLR 2019/1018

Reg.datum

01-02-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Reincke Douglas,

Föredragande

Lundén Christina,

Ärendemening

Trafiktillstånd för beställningstrafik med lastbil

Motpart

Miro-Transport Ab

Beslut

Landskapsregeringen beviljade tillstånd med
nummer Nr 52 I1 Giltighetstid: Tillståndet gäller från
och med den 5.2.2019 till och med den 4.2.2024 Art
och fordon: Beställningstrafik med lastbil
Stationsplats: Jomala kommun

Diarienr.

ÅLR 2019/1018

Reg.datum

01-02-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Reincke Douglas,

Föredragande

Lundén Christina,

Ärendemening

Trafiktillstånd för beställningstrafik med lastbil

2019-02-06

2019-02-06

2019-02-06

Motpart

Miro-Transport Ab

Beslut

Landskapsregeringen beviljade tillstånd med
nummer Nr 53 I1 Giltighetstid: Tillståndet gäller från
och med den 5.2.2019 till och med den 4.2.2024 Art
och fordon: Beställningstrafik med lastbil
Stationsplats: Jomala kommun

Diarienr.

ÅLR 2019/1018

Reg.datum

01-02-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Reincke Douglas,

Föredragande

Lundén Christina,

Ärendemening

Trafiktillstånd för beställningstrafik med lastbil

Motpart

Miro-Transport Ab

Beslut

Landskapsregeringen beviljade tillstånd med
nummer Nr 54 I1 Giltighetstid: Tillståndet gäller från
och med den 5.2.2019 till och med den 4.2.2024 Art
och fordon: Beställningstrafik med lastbil
Stationsplats: Jomala kommun

Diarienr.

ÅLR 2019/1018

Reg.datum

01-02-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Reincke Douglas,

Föredragande

Lundén Christina,

Ärendemening

Trafiktillstånd för beställningstrafik med lastbil

Motpart

Miro-Transport Ab

Beslut

Landskapsregeringen beviljade tillstånd med
nummer Nr 55 I1 Giltighetstid: Tillståndet gäller från
och med den 6.2.2019 till och med den 5.2.2024 Art
och fordon: Beställningstrafik med lastbil
Stationsplats: Jomala kommun

Diarienr.

ÅLR 2019/1018

Reg.datum

01-02-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Reincke Douglas,

Föredragande

Lundén Christina,

2019-02-06

2019-02-06

2019-02-06

Ärendemening

Trafiktillstånd för beställningstrafik med lastbil

Motpart

Miro-Transport Ab

Beslut

Landskapsregeringen beviljade tillstånd med
nummer Nr 56 I1 Giltighetstid: Tillståndet gäller från
och med den 6.2.2019 till och med den 5.2.2024 Art
och fordon: Beställningstrafik med lastbil
Stationsplats: Jomala kommun

Diarienr.

ÅLR 2019/583

Reg.datum

21-01-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Högman Sölve,

Föredragande

Holmström Sue,

Ärendemening

Anmälan om ändring/upphörande av ekologisk
produktion

2019-02-06

Motpart
Landskapsregeringen har beslutat godkänna Er
anmälan om byte av odlare.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2019/881

Reg.datum

29-01-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Högman Sölve,

Föredragande

Holmström Sue,

Ärendemening

Ändringar/upphörande av ekologisk produktion

2019-02-06

Motpart
Landskapsregeringen har beslutat godkänna Er
anmälan om byte av odlare.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2019/885

Reg.datum

29-01-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Högman Sölve,

Föredragande

Holmström Sue,

Ärendemening

Registrering av företag som handlar med fodermedel

Motpart
Beslut

Landskapsregeringen har beslutat godkänna Er
anmälan om registrering som ett företag som
handlar med fodermedel.

2019-02-06

Diarienr.

ÅLR 2019/724

Reg.datum

24-01-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Social- och miljöavdelningen Hälso- och
sjukvårdsbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande

Afrasiabi Emad,

Föredragande

Latvala Ulla-Liisa,

Ärendemening

Tillstånd att tillhandahålla privata hälso- och
sjukvårdstjänster Nytt tillstånd

Motpart

Folkhälsans genetiska klinik/Samfundet Folkhälsan i
svenska Finland rf

Beslut

Folkhälsans genetiska klinik / Samfundet Folkhälsan i
svenska Finland r.f beviljas tillstånd att tillhandahålla
hälso- och sjukvårdstjänster inom genetisk
diagnostik och rådgivning på Åland. I tjänsterna
ingår medicinska ställningstaganden till förslag om
etiologiska utredningar samt genetisk vägledning till
klienten. Verksamheten omfattar hembesöks- och
mottagningsarbete. Som ansvarig för verksamheten
godkänns den i ansökan föreslagna personen.

Diarienr.

ÅLR 2019/806

Reg.datum

28-01-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Social- och miljöavdelningen Hälso- och
sjukvårdsbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande

Afrasiabi Emad,

Föredragande

Latvala Ulla-Liisa,

Ärendemening

Anmälan om självständig yrkesutövning inom Hälsooch sjukvård

2019-02-06

2019-02-06

Motpart
Antecknades till protokollet. Uppgifterna kommer att
införas i landskapsregeringens register över
tillhandahållare av privat hälso- och sjukvård.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2018/10838

Reg.datum

31-12-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga
och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande

Lindqvist Monica,

Föredragande
Ärendemening

Näringsrätt

Motpart

Astrakan Invest Ab ubv

2019-02-06

Beviljat. Landskapsregeringen meddelar sökanden
att fastigheter kan ägas och besittas utan
näringsrätt, eftersom detta inte utgör sådan
näringsutövning som omfattas av landskapslag
(1996:47) om rätt att utöva näring. Villkor: 1.
Tillståndet gäller för att äga, besitta och idka handel
med värdepapper och för att idka handel med fast
egendom samt därmed sammankopplad verksamhet
såsom uthyrning av fastigheter. värdepapper . 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. Ett villkor för tillståndet är att
verksamhetsspråket är svenska. Detta innebär att
kunder ska garanteras service och information på
svenska samt att de anställda som är placerade på
Åland ska kunna använda svenska i sitt dagliga
arbete och få all information rörande
anställningsförhållandet på svenska. Tillståndet
gäller under förutsättning att villkoren är uppfyllda.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2019/599

Reg.datum

21-01-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga
och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande

Lindqvist Monica,

Föredragande
Ärendemening

Näringsrätt

Motpart

De Vos Consulting AB

2019-02-06

Beviljat för tiden 6.2.2019-31.12.2023. Villkor: 1.
Tillståndet gäller för läkarbemanning. 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. Ett villkor för tillståndet är att
verksamhetsspråket är svenska. Detta innebär att
kunder ska garanteras service och information på
svenska samt att de anställda som är placerade på
Åland ska kunna använda svenska i sitt dagliga
arbete och få all information rörande
anställningsförhållandet på svenska. Tillståndet
gäller under förutsättning att villkoren är uppfyllda.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2019/660

Reg.datum

23-01-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga
och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande

Lindqvist Monica,

2019-02-06

Föredragande
Ärendemening

Näringsrätt

Motpart

Prowik Consulting

Beslut

Beviljat för tiden 6.2.2019 - 31.1.2024 Villkor: 1.
Tillståndet gäller för elplanering och elinstallation. 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. Ett villkor för tillståndet är att
verksamhetsspråket är svenska. Detta innebär att
kunder ska garanteras service och information på
svenska samt att de anställda som är placerade på
Åland ska kunna använda svenska i sitt dagliga
arbete och få all information rörande
anställningsförhållandet på svenska. Tillståndet
gäller under förutsättning att villkoren är uppfyllda.

Diarienr.

ÅLR 2019/735

Reg.datum

24-01-2019 Beslutsdatum

2019-02-06

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga
och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande

Lindqvist Monica,

Föredragande
Ärendemening

Näringsrätt

Motpart

Sefyr/enskild näringsidkare

Beslut

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för
persontransport med båt. 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. Ett villkor för tillståndet är att
verksamhetsspråket är svenska. Detta innebär att
kunder ska garanteras service och information på
svenska samt att de anställda som är placerade på
Åland ska kunna använda svenska i sitt dagliga
arbete och få all information rörande
anställningsförhållandet på svenska. Tillståndet
gäller under förutsättning att villkoren är uppfyllda.

Diarienr.

ÅLR 2018/5537

Reg.datum

20-06-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Strand Susanne,

Föredragande

Åkergård Kenneth,

Ärendemening

Finansieringsansökan

Motpart

Ab Plasto Oy Ltd

Beslut

Beviljas enligt godtagbar kostnadskalkyl, ett stöd
som utgör 40 % av godtagbara kostnader för
internationalisering, dock högst 12.800 euro. Endast
ett mässbesök per butikskedja i Norge har godkänts
som stödberättigande kostnader. Fraktkostnader har
bedömts som icke stödberättigande kostnader.
Därmed har totalt 8.000 euro bedömts som icke
stödberättigande kostnader. (23 N1)

2019-02-06

Diarienr.

ÅLR 2019/1062

Reg.datum

04-02-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Jordbruksbyrån
tjänstemannabeslut

Beslutande

Loumann Annette,

2019-02-06

Föredragande
Ärendemening

Avbytarstöd 2019

Motpart
Beslöts godkänna ansökan för totalt 300 timmar (30
dagar). (95 N2)

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2019/439

Reg.datum

16-01-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Jordbruksbyrån
tjänstemannabeslut

Beslutande

Loumann Annette,

2019-02-06

Föredragande
Ärendemening

Avbytarstöd 2019

Motpart

Enligt LF 2014/53 ersätter landskapsregeringen 80
% av kostnaderna för anlitande av privat anställd
avbytare under ledighet. Ersättning betalas för en
arbetstid omfattande 15 dagar och 5 timmar per
dag. Ersättningen utgår från följande totalkostnader:
Timlön 14,60 €/h Pensionspremie 25,01 - 6,75 =
18,26 % 2,67 Socialskyddsavgift 0,77 % 0,11 Arpl
0,50 % 0,07 Gruppliv- och olycksfall 0,87 % 0,13
17,58 € Den maximala timkostnaden för vilken
ersättning utgår är 16 euro per timme (§ 5). De
ersatta timkostnaderna blir därmed 12,80 euro och
den totala ersättningen 75 timmar * 12,80 € eller
960 € (96 N2)

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2019/1164

Reg.datum

06-02-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån
tjänstemannabeslut

Beslutande

Löndahl Viveka,

Föredragande
Ärendemening
Motpart

Åländsk odling 2018

2019-02-06

Ålands landskapsregering fastställde
försäljningspriset till 20 €. Återförsäljare får 25 %
rabatt på försäljningspriset. Åländsk Odling
distribueras kostnadsfritt inom ramen för Ålands
museums utbytesverksamhet och till museets
samarbetspartner.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2019/682

Reg.datum

23-01-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Utbildnings- och kulturavdelningen Avdelningschef
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Juslin Rainer,

Föredragande

Storfors Elisabeth,

Ärendemening

Seminarium och workshop om IKT och vägledning

Motpart

Beslut

Ålands landskapsregering beslöt ersätta arvode, resa
och logi för sex sakkunniga föreläsare och rådgivare
till tvådagarsseminariet om vägledning och IKT den
14–15 februari 2019. Totalkostnaden för arvode,
resa och logi (sex personer) beräknas uppgå till
8500 € exklusive moms. Kostnaden påförs
budgetmoment 50010 7036, avdelningens
utvecklingsarbete.

2019-02-06

