Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2019-05-22 och 2019-05-22

Diarienr.

ÅLR 2019/3108

Reg.datum

12-04-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Utbildnings- och kulturavdelningen Avdelningschef
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Stenbäck Niklas,

Föredragande

Rumander Annette,

Ärendemening

Erkännande av yrkeskvalifikationer, ämneslärare

2019-05-22

Motpart
Sökandens lärarexamen tillsammans med svensk
lärarlegitimation medför behörighet att verka som
ämneslärare i grundskolan i historia, tyska, engelska och
svenska och på gymnasialstadiet i tyska och svenska på
Åland.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2019/2782

Reg.datum

29-03-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Utbildnings- och kulturavdelningen Avdelningschef
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Stenbäck Niklas,

Föredragande

Rumander Annette,

Ärendemening

Erkännande av yrkeskvalifikationer, socialarbetare

2019-05-22

Motpart
Landskapsregeringen har beslutat meddela att sökanden
är behörig socialarbetare i landskapet Åland.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2018/1954

Reg.datum

05-03-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Utbildnings- och kulturavdelningen Avdelningschef
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Stenbäck Niklas,

Föredragande

Rumander Annette,

Ärendemening

Erkännande av yrkeskvalifikationer, klasslärare

2019-05-22

Motpart
Landskapsregeringen har beslutat meddela att sökanden
är behörig klasslärare i landskapet Åland.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2019/4079

Reg.datum

21-05-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån
Tjänstemannabeslut

Beslutande

Kondelin Hanna,

Föredragande
Ärendemening
Motpart

Omvändbandad käringtandpalpmal

2019-05-22

Landskapsregeringen beslutar att anta offerten från
Faunatica Oy och beviljar samtidigt Faunatica Oy tillstånd
att i enlighet med den inlämnade arbetsplanen samla in
enligt naturvårdslagen fridlysta och särskilt skyddsvärda
växter och insekter i den omfattning som krävs för
genomförandet av arbetsplanen. Kostnaden belastar
infrastrukturavdelningen, vägingenjör. År 2019 faktureras
4 640 € i två delar, den sista efter att PM över arbetet har
levererats till landskapsregeringen. År 2020 faktureras 3
230 €. År 2021 faktureras 3 900 € År 2022 faktureras 3
900 € År 2023 faktureras 2 000 € År 2024 faktureras 3
070 €

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2019/4054

Reg.datum

20-05-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån
Tjänstemannabeslut

Beslutande

Kondelin Hanna,

2019-05-22

Föredragande
Ärendemening

Tillstånd att ringmärka fåglar på Åland

Motpart

Landskapsregeringen beviljar sökanden tillstånd att fånga
fåglar för ringmärkning inom landskapet Åland med
följande villkor: Tillståndet gäller ovan nämnda arter.
Fångsten och ringmärkningen sker enligt ett ikraftvarande
ringmärkningstillstånd (805). Naturhistoriska
centralmuseets anvisningar för ringmärkning av fåglar
måste följas. Vid fångsten får fågelnät eller håv
användas, när det enligt ringmärkningsanvisningar och
allmän praxis är en lämplig fångstmetod för arten.
Tillståndet gäller inom hela landskapet Åland. Fångst av
vilt är jakt enligt jaktlagen. Därför måste markägarens
eller besittningsrättinnehavarens tillstånd införskaffas
före fångst av fåglar. Ålands landskapsregering måste
årligen få en rapport om de ringmärkta fåglarna.
Landskapsregeringen förbehåller sig rätten att återkalla
tillståndet om det framkommer att verksamheten är
skadlig för hotade eller fridlysta arter eller bedrivs med
avvikelse från tillståndets villkor. Tillståndet gäller till och
med 31.12.2023.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2018/4030

Reg.datum

21-05-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Strand Susanne,

Föredragande

Åkergård Kenneth,

Ärendemening

Finansieringsansökan

Motpart

Mercedes Chocolaterie/ Café lugn & ro Ab

Beslut

Landskapsregeringen har med ovan stående information
om förändringar i ägarskapet av affärsrörelse som grund
beslutat överföra det den 9.11.2018 till Café Lugn & Ro
beviljade finansieringsstödet till Mercedes Chokladfabrik
Ab. Därmed kommer alla utbetalningar av stöd hörande
till stödet att göras till Mercedes Chokladfabrik Ab. (124
N1)

Diarienr.

ÅLR 2019/2991

Reg.datum

08-04-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Österlund Yvonne,

Föredragande

Lindström Johnny,

Ärendemening

Anmälan om elarbete av engångskaraktär

Motpart

2019-05-22

2019-05-22

Ålands landskapsregering beslöt att anteckna sökande i
elentreprenörsregistret för elarbeten av engångskaraktär.
Ålands landskapsregering beslöt även att godkänna
sökande som verksamhetens ledare för elarbeten av
engångskaraktär.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2019/3320

Reg.datum

23-04-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Österlund Yvonne,

Föredragande

Lindström Johnny,

Ärendemening

Anmälan om elarbeten

2019-05-22

Motpart

Ålands landskapsregering beslöt att anteckna Hellstrand
Electrical Engineering i elentreprenörsregistret. Ålands
landskapsregering beslöt att godkänna föreslagen person
som verksamhetens ledare för elarbeten. Godkänd ledare
för elarbeten är ansvarig för att villkoren i detta beslut
följs. Landskapsregeringen kan återkalla detta tillstånd
om innehavaren inte längre fyller de fordringar som
förutsätts i detta tillstånd, om ersättaren för den
ansvariga ledaren icke längre är i firmans tjänst eller om
firman åtar sig arbeten i strid med detta tillstånd. Villkor
Verksamheten får bedrivas under förutsättning att
följande villkor iakttas: Vid elarbeten iakttas
Landskapslag (2017:38) om tillämpning på Åland av
rikets elsäkerhetslag och Landskapsförordning (2017:41)
om tillämpning på Åland av riksförfattningar om
elsäkerhet. Elmateriel och elanläggningar är i sådant
skick som förutsätts i elsäkerhetslagen samt de
stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av
den, innan de tas i drift eller överlåts till någon annan. De
som utför elarbeten är yrkeskunniga och tillräckligt
instruerade för sina uppgifter. Entreprenören ska ha till
förfogande åländsk ellagstiftning och de där ingående
författningarna inklusive de i elsäkerhetsexamen
ingående publikationerna och andra publikationer som är
relevanta för verksamheten, de arbetsredskap som är
nödvändiga för verksamheten samt nödvändiga
mätinstrument. Ytterligare ska entreprenören ha
tillräckliga utrymmen med hänsyn till verksamhetens
omfattning och ett permanent verksamhetsställe.
Arbetslokal och erforderliga verktyg ska vara sådana som
landskapsregeringen kan godkänna.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2019/2796

Reg.datum

29-03-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Österlund Yvonne,

Föredragande

Lindström Johnny,

Ärendemening

Elnätsinnehavare, projektanmälan

Motpart

Ålands Elandelslag

Beslut

Landskapsregeringen beslöt att anteckna anmälan till
kännedom.

Diarienr.

ÅLR 2019/3783

Reg.datum

10-05-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Österlund Yvonne,

Föredragande

Lindström Johnny,

Ärendemening

Anmälan om elarbeten Basanmälan

Motpart

2019-05-22

2019-05-22

Ålands landskapsregering beslöt att anteckna Prowik
Consulting i elentreprenörsregistret. Ålands
landskapsregering beslöt att godkänna föreslagen person
som verksamhetens ledare för elarbeten. Godkänd ledare
för elarbeten är ansvarig för att villkoren i detta beslut
följs. Landskapsregeringen kan återkalla detta tillstånd
om innehavaren inte längre fyller de fordringar som
förutsätts i detta tillstånd, om ersättaren för den
ansvariga ledaren icke längre är i firmans tjänst eller om
firman åtar sig arbeten i strid med detta tillstånd. Villkor
Verksamheten får bedrivas under förutsättning att
följande villkor iakttas: Vid elarbeten iakttas
Landskapslag (2017:38) om tillämpning på Åland av
rikets elsäkerhetslag och Landskapsförordning (2017:41)
om tillämpning på Åland av riksförfattningar om
elsäkerhet. Elmateriel och elanläggningar är i sådant
skick som förutsätts i elsäkerhetslagen samt de
stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av
den, innan de tas i drift eller överlåts till någon annan. De
som utför elarbeten är yrkeskunniga och tillräckligt
instruerade för sina uppgifter. Entreprenören ska ha till
förfogande åländsk ellagstiftning och de där ingående
författningarna inklusive de i elsäkerhetsexamen
ingående publikationerna och andra publikationer som är
relevanta för verksamheten, de arbetsredskap som är
nödvändiga för verksamheten samt nödvändiga
mätinstrument. Ytterligare ska entreprenören ha
tillräckliga utrymmen med hänsyn till verksamhetens
omfattning och ett permanent verksamhetsställe.
Arbetslokal och erforderliga verktyg ska vara sådana som
landskapsregeringen kan godkänna.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2019/1426

Reg.datum

15-02-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och
internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande

Lindqvist Monica,

2019-05-22

Föredragande
Ärendemening

Näringsrätt

Motpart

Slottsdestilleriet

Beslut

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för destilleri,
tillverkning av alkohol. 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 2019/3366

Reg.datum

25-04-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och
internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande

Lindqvist Monica,

Föredragande
Ärendemening

Näringsrätt

Motpart

Gustav Group Ab

2019-05-22

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 bedriva
matkiosk och cateringverksamhet samt därmed
sammankopplad verksamhet, för att bedriva trädgårdsoch fastighetsskötsel samt erbjuda konsulttjänster och 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.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2019/3495

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

Kyrktah Finland AB

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 22.5.2019 21.5.2024 Villkor: 1. Tillståndet gäller för målning av
spåntak. 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.

2019-05-22

