
Diarienr.  ÅLR 2016/1579 Reg.datum  26-02-2016 Beslutsdatum   2019-02-12

Diarienr.  ÅLR 2017/1066 Reg.datum  06-02-2017 Beslutsdatum   2019-02-12

Diarienr.  ÅLR 2018/5960 Reg.datum  29-06-2018 Beslutsdatum   2019-02-12

Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2019-02-12 och 2019-02-12
5 cases found

Ärendemening Rådgivning för renovering av Stockhärbre

Motpart

Beslutande organ

Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån 

Enheten för kulturarvsförvaltning 

tjänstemannaföredr

Beslutande Helminen Mikko, 

Föredragande Karlsson Jonas, 

Ärendemening

Nationell medfinansiering Central Baltic Programmet 

2014-2020 Safely connected and sustainable 

smallport in Central Baltic Region

Motpart Emmaus Åland r.f.

Beslut

På grund av tidigare utbetalt förskott om 30.400 

euro blir det efter kvitterat mot förskott på 5.064,61 

euro en rest om -13.339,56 euro som dras av vid 

nästa utbetalning. (29 N1) 

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Åkergård Kenneth, 

Föredragande Alopaeus Sara, 

Ärendemening
Nationell medfinansiering Central Baltic Programmet 

2014-2020 St Olav Waterway

Motpart Föreningen Franciskus på Kökar r.f.

Beslut
Utifrån godkända stödberättigande kostnader bevilja 

9.368,92 euro för utbetalning. (30 N1)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Åkergård Kenneth, 

Föredragande Alopaeus Sara, 



Diarienr.  ÅLR 2019/1303 Reg.datum  12-02-2019 Beslutsdatum   2019-02-12

Ärendemening
Utredning gällande organisationen av resurser för 

elever i behov av stöd i grundskolan

Motpart Lighthouse Sandra Rasmussen

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Avdelningschef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Juslin Rainer, 

Föredragande Storfors Elisabeth, 

Beslut
Kulturbyrån har tillställt fastighetsägaren 

byggnadsrådgivningsdokument enligt bilaga 1. 



Beslut

Med stöd av sitt allmänna utvecklingsansvar över 

grundskolorna i landskapet har landskapsregeringen 

beslutat att ge Sandra Rasmussen, Lighthouse, i 

uppdrag att utreda samordning av resurser för 

elever i behov av stöd i grundskola. Främst 

inbegriper utredningen samordningen av 

skolpsykologtjänster men även stödfunktioner i form 

av andra specialkompetenser så som logoped- och 

specialpedagogtjänster berörs. Utredningsuppdraget 

utgår från rapporten ”Elever i behov av särskilt stöd, 

utredning gällande stödnivå” där ett av rapportens 

åtgärdsförslag var att organisatoriskt samordna 

stödresurserna för elever i behov av särskilt stöd. 

Det huvudsakliga syftet med utredningen är: - att 

hitta en modell för att samordna den kommunala 

resursen för skolpsykologer - att klargöra 

skolpsykologernas roll, arbetsbild och 

ansvarsområden - att förtydliga möjligheter och 

utmaningar för den kommunala samverkan - att 

utreda en framtida organisering av stödtjänster - att 

utreda vilka andra resurser som kunde förverkligas 

genom en gemensam organisation mellan 

kommunerna. Utredningen ska utmynna i en rapport 

och ett konkret förslag på hur resurserna för elever 

med behov av stöd kunde samordnas. Målsättningen 

med utredningen är att kommunerna ska kunna 

komma till en överenskommelse kring hur man bäst 

organiserar en verksamhet som svarar mot behovet 

som finns på grundskolan. Den enskilda elevens 

behov ska tillgodoses och en likvärdig fördelning av 

elevhälsotjänster ska kunna förverkligas på ett 

tydligare sätt. På sikt kan resultatet av utredningen 

ligga som grund för organiseringen av ett 

resurscenter för olika stödfunktioner i grundskolan. 

Under processen ska i första hand skolpsykologer, 

skoldirektörer och skolledare höras om vilket behov 

och vilka utmaningar som en eventuell samordning 

skulle innebära, men även övriga berörda kan 

komma att bli hörda. 



Diarienr.  ÅLR 2018/8691 Reg.datum  16-10-2018 Beslutsdatum   2019-02-12

Ärendemening
Teknisk kontroll av ansökan om EU-finansiering 

Leader Projekt: Folkdans och ungdomar

Motpart Folkdansarna på Åland

Beslut

Beviljas investeringsstöd (EU-delfinansierat) enligt 

landskapslagen om finansiering av 

landsbygdsnäringar (ÅFS2016:29). Delfinansiering 

från Europeiska jordbruksfonden och Ålands 

landskapsregering inom ramen för 

landsbygdsutvecklingsprogram för landskapet Åland 

2014-2020. Beviljas en delfinansiering om 60 %, 

dock högst 16.005,00 euro. (Hyrrä-nummer: 

83603)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 


