Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2019-05-14 och 2019-05-14

Diarienr.

ÅLR 2019/3832

Reg.datum

13-05-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån Ålands
museum tjänstemannabeslut

Beslutande

Dahlblom Annika,

2019-05-14

Föredragande
Ärendemening

Tillstånd för utförsel och konservering av arkeologiska
föremål

Motpart
Ålands landskapsregeringen beslutar att bevilja tillstånd
för utförsel och konservering av föremål för konservering.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2018/3788

Reg.datum

14-05-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån Ålands
museum tjänstemannabeslut

Beslutande

Dahlblom Annika,

2019-05-14

Föredragande
Ärendemening

Utförseltillstånd för analys av osteologiskt material

Motpart
Ålands landskapsregering beslöt att bevilja förlängning av
ÅLR 2018/3788.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2019/3102

Reg.datum

11-04-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Utbildnings- och kulturavdelningen Avdelningschef
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Stenbäck Niklas,

Föredragande

Storfors Elisabeth,

Ärendemening

Utkast till Landskapslag om barnomsorg och grundskola

Motpart

2019-05-14

Utbildnings- och kulturavdelningen meddelar att
remisstiden tidigare förlängts till 21.05.2019 i beslut nr
109 U2, 26.4.2019 (ÅLR 2019/3102). En ytterligare
förlängning av remisstiden är inte möjlig med avseende
på lagtingets arbetstider. Landskapsregeringen kommer
att avlämna sitt förslag till Landskapslag om barnomsorg
och grundskola till Ålands lagting inom maj månad.
Landskapsregeringen ser fram emot Ert remissvar, även
om det lämnas efter att remisstiden utgått.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2017/4495

Reg.datum

06-06-2017 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Jordbruksbyrån
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Fellman Tomas,

Föredragande

Eliasson-Myllykoski Siv,

Ärendemening

Startstöd till unga odlare

2019-05-14

Motpart
Beslöts utbetala tredje raten, 12.000 euro. Beslut taget i
Hyrrä den 10 maj 2019. (Projektnummer i Hyrrä: 47608)

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2018/10243

Reg.datum

05-12-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Strand Susanne,

Föredragande

Åkergård Kenneth,

Ärendemening

Finansieringsansökan

Motpart

SAJ Instrument Ab

Beslut

Beviljas enligt godtagbar kostnadskalkyl, ett stöd som
utgör 50 % av godtagbara kostnader för
internationalisering, dock högst 19.602,72 euro.
Kostnader uppgående till totalt 4.148,76 euro vilka består
av övernattnings- och resekostnader har bedömts som
icke stödberättigande och för dessa kostnader beviljas
inte stöd. (118 N1)

Diarienr.

ÅLR 2019/3817

Reg.datum

13-05-2019 Beslutsdatum

2019-05-14

2019-05-14

Beslutande organ

Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Nord Lennart,

Föredragande

Lindfors Elin,

Ärendemening

Tillstånd för specialtransporter

Motpart

Beslut

Med stöd av 9a § landskapsförordning (1993:104) om
fordons konstruktion, utrustning, skick, användning och
belastning beslöt Ålands landskapsregering att godkänna
E K Lyft Ab dispens från gällande bestämmelser om
maximal bredd och höjd hos fordon, i enlighet med de
villkor som anges nedan. Tillståndet avser transport av
byggnad. Transportens bredd är 5,50 meter, höjd är 4,50
meter, längd är 18,6 meter och vikt 16,9 ton. Tillståndet
gäller för; lastbil ÅLN 938 med påhängsvagn ÅS 5944.
Tidpunkten för transporten äger rum 15.5.2019 kl. 18.00
– 19.00. Tidpunkten för transporten kan justeras i
överenskommelse med Ålands Polismyndighet. Tidpunkten
för transporten ska dock väljas så att den allmänna
trafiken störs så lite som möjligt. Tillståndet avser rutten:
Kommunal väg nr 203 Bolstavägen – landsväg nr 2 Nya
godbyvägen – landsväg nr 4 Getavägen. Villkor 1.
Sökanden ska meddela Ålands polismyndighet,
Alarmcentralen och väghållaren senast två dagar innan
transport, om transporten och dess avvikande
dimensioner samt om det finns risk för blockering på
vägavsnitten. Ålands polismyndighet och Alarmcentralen
ska dessutom meddelas vid transportens start. 2.
Sökanden ska följa anvisningsföreskriften ”Villkor för
specialtransporttillstånd”, se bilaga 1. Innehavaren av
tillståndet ansvarar, enligt bilagan, även för att
erforderligt antal trafikdirigerare och varningsbilar åtföljer
transporten. 3. Höjden på fordonet överstiger 4,20 meter.
Transportören och föraren ska kontrollera att en transport
längs den transportrutt som ska användas är möjlig utan
risk för sammanstötning med konstruktioner ovanom
vägen. I händelse av att det finns kablage så måste dessa
lyftas när transporten kör förbi. 4. Innehavaren av
specialtransporttillståndet eller den som utför transporten
ansvarar för de skador som specialtransporten orsakar
vägen eller dess anordningar. För eventuella
flyttningsåtgärder ska respektive sakägare kontaktas
innan transporttillfället.

