
Diarienr.  ÅLR 2019/871 Reg.datum  29-01-2019 Beslutsdatum   2019-03-08

Diarienr.  ÅLR 2019/1657 Reg.datum  26-02-2019 Beslutsdatum   2019-03-08

Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2019-03-08 och 2019-03-08

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve,

Ärendemening Uppdrag att ordna utbildning för väktare

Motpart Ålands gymnasium

Beslut

Landskapsregeringen uppmärksamgör Ålands 

gymnasium om en ändring i beslut Nr 173 U2, 

8.11.2016, ÅLR 2016/8286 beträffande kraven för att 

erhålla väktarkort. Behörighetskraven för väktare 

utgår fortsättningsvis från LL (2010:29) om 

tillämpning i landskapet Åland av lagen om privata 

säkerhetstjänster (FFS 282/2002). Kravet för att 

erhålla väktarkort är ett avsnitt av grundexamen i 

säkerhetsbranschen (Dnr OPH-2639-2017) eller ett 

avsnitt av yrkesexamen inom säkerhetsbranschen 

(Dnr OPH-2655-2017) enligt rikslagen om 

yrkesutbildning (FL 531/2017) och som uppfyller de 

krav som föreskrivs i inrikesministeriets förordning 

(878/2016). Utbildningen ska omfatta minst 120 

timmar och innehåller två delar: - Utbildning för 

tillfällig väktare, 40 timmar - Utbildning för väktare, 

80 timmar. Ålands gymnasium uppmanas att med 

stöd av § 6 i LF (2011:75) om gymnasieutbildning 

anlita en svenskspråkig utbildningsarrangör som har 

examinationsrätt för väktare enligt rikslagen om 

yrkesutbildning (FL 531/2017) för att förverkliga 

utbildningen.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån 

tjänstemannabeslut

Beslutande Regårdh Bodil,

Föredragande
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Diarienr.  ÅLR 2017/6981 Reg.datum  13-09-2017 Beslutsdatum   2019-03-08

Diarienr.  ÅLR 2017/8975 Reg.datum  23-11-2017 Beslutsdatum   2019-03-08

Ärendemening Vägbelysning i Söderby, Lemlands kommun

Motpart Lemlands kommun

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne,

Föredragande Ekblom Björn,

Ärendemening Tillstånd för väganslutning, Ny anslutning

Motpart Mariehamns Elnät Ab

Beslut

Med stöd av 52 § 2 mom. landskapslag (1957:23) om 

allmänna vägar i landskapet Åland beslöt Ålands 

landskapsregering att förlänga tiden för utförande av 

åtgärd i ärende ÅLR 2017/6981 (beslut taget den 

5.10.2017). Tiden då åtgärden senast ska vara 

utförd, enligt villkor 4 i tillståndet, ändras till den 

31.12.2019.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne,

Föredragande Ekblom Björn,

Ärendemening Investeringsstöd

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen har 8 mars 2019 beslutat att ge 

Er tillstånd att påbörja Er investering i 

bevattningsanläggning. Således är kostnader för 

projektet som uppkommit efter detta beslut 

godtagbara och stödbara om investeringsstöd 

beviljas. Detta är inte ett beslut om huruvida stöd 

kommer att beviljas för investeringen. Ni ska 

komplettera ansökan med ÅMHM:s granskningsbeslut 

gällande vattenuttag före investeringsstöd beviljas.

Föredragande Franzell Leif,
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Diarienr.  ÅLR 2017/9431 Reg.datum  07-12-2017 Beslutsdatum   2019-03-08

Diarienr.  ÅLR 2019/1660 Reg.datum  26-02-2019 Beslutsdatum   2019-03-08

Ärendemening Startstöd till unga odlare

Motpart

Beslut
Beviljades 36.000 euro i startstöd. (Projektnummer i 

Hyrrä: 91647)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve,

Föredragande Franzell Leif,

Ärendemening Tillstånd för arbete eller åtgärder inom vägområde

Motpart

Beslut

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

allmänna vägar i landskapet Åland beslöt Ålands 

landskapsregering att förlänga tiden för utförande av 

åtgärd i ärende ÅLR 2017/9431 (beslut taget den 

20.12.2017). Tiden då åtgärden senast ska vara 

utförd, enligt villkor 3 i tillståndet, ändras till den 

31.12.2019.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne,

Föredragande Ekblom Björn,

Beslut

Med stöd av 41 § 5 mom. landskapslag (1957:23) om 

allmänna vägar i landskapet Åland beslöt Ålands 

landskapsregering att förlänga tiden för utförande av 

åtgärd i ärende ÅLR 2017/8975 (beslut taget den 

18.12.2017). Tiden då åtgärden senast ska vara 

utförd, enligt villkor 4 i tillståndet, ändras till den 

21.9.2020.
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