Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2019-05-17 och 2019-05-17

Diarienr.

ÅLR 2019/3650

Reg.datum

07-05-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansliet Allmänna byrån Personal- och
kommunikationsenheten tjänstemannaföredragning

Beslutande

Eriksson Dan E,

Föredragande

Hollsten-Friman Pia,

Ärendemening

Handlingsplan för uppföljning av sjukfrånvaro

2019-05-17

Motpart
Landskapsregeringen beslöt anta handlingsplan för
uppföljning av sjukfrånvaro för allmänna
förvaltningen.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2019/1332

Reg.datum

12-02-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Högman Sölve,

Föredragande

Franzell Leif,

Ärendemening

Investeringsstöd

2019-05-17

Motpart
Beviljades 21.350 euro i investeringsstöd för
bevattning. (Projektnummer i Hyrrä: 98916)

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2019/2270

Reg.datum

15-03-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Högman Sölve,

Föredragande

Franzell Leif,

Ärendemening

Investeringsstöd

2019-05-17

Motpart
Beviljades 2.518,54 euro i investeringsstöd för
bevattning. (Projektnummer i Hyrrä: 95489)

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2019/3113

Reg.datum

12-04-2019 Beslutsdatum

2019-05-17

Beslutande organ

Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Högman Sölve,

Föredragande

Franzell Leif,

Ärendemening

Investeringsstöd

Motpart
Beviljades 12.250 euro i investeringsstöd för
bevattningsgrop och installation av elpump.
(Projektnummer i Hyrrä: 97533)

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2016/5460

Reg.datum

12-07-2016 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Högman Sölve,

Föredragande

Franzell Leif,

Ärendemening

Startstöd

Motpart

Holmqvist Lantbruksentreprenad

Beslut

Beslöts godkänna uppskov med betalning av
amortering som förfaller i april och i oktober 2019.
Räntan betalas som vanligt. Uppskovet gäller för
startstöd. (188 N2)

Diarienr.

ÅLR 2019/3234

Reg.datum

17-04-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga
och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande

Lindqvist Monica,

Föredragande
Ärendemening

Näringsrätt

Motpart

Promotion Point Oy

2019-05-17

2019-05-17

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 18.1.2019 17.1.2024 Villkor: 1. Tillståndet gäller för
byggtjänster och sanering av egnahemshus. 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 2019/3280

Reg.datum

23-04-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga
och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande

Lindqvist Monica,

2019-05-17

Föredragande
Ärendemening

Näringsrätt

Motpart

Taksiaura Oy

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 17.5.2019 30.4.2024. Villkor: 1. Tillståndet gäller för
guideverksamhet. 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 2019/3319

Reg.datum

23-04-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga
och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande

Lindqvist Monica,

2019-05-17

Föredragande
Ärendemening

Näringsrätt

Motpart

Mex Service AB

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 27.5 - 9.6.2019.
Villkor: 1. Tillståndet gäller för service och reparation
av kyl & frysaggregat i fordon. 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 2019/3352

Reg.datum

25-04-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga
och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande

Lindqvist Monica,

2019-05-17

Föredragande
Ärendemening

Näringsrätt

Motpart

ahs montering ab

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 17.5.2019 1.1.2020. Villkor: 1. Tillståndet gäller för montering
av Älvsbyhus. 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 2019/3422

Reg.datum

26-04-2019 Beslutsdatum

2019-05-17

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga
och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande

Lindqvist Monica,

Föredragande
Ärendemening

Näringsrätt

Motpart

Lu-Tec Ab

Beslut

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
metallegoarbeten samt därmed sammankopplad
verksamhet samt för att äga besitta och idka handel
med 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.

Diarienr.

ÅLR 2019/3476

Reg.datum

30-04-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga
och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande

Lindqvist Monica,

Föredragande
Ärendemening

Näringsrätt

Motpart

Everamedical Oy

2019-05-17

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 17.5.2019 1.5.2024 Villkor: 1. Tillståndet gäller för
specialistläkartjänster inom ortopedi. 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.

