Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2019-05-28 och 2019-05-28

Diarienr.

ÅLR 2019/3829

Reg.datum

13-05-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån
Enheten för kulturarvsförvaltning tjänstemannaföredr

Beslutande

Helminen Mikko,

Föredragande

Sjöberg Pia,

Ärendemening

Utlåtande gällande VVS-sanering av GE-villans
kontorshus

Motpart

Landskapets fastighetsverk

Beslut

Kulturbyrån beslöt att avge utlåtande enligt bilaga.

Diarienr.

ÅLR 2019/3952

Reg.datum

16-05-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Österlund Yvonne,

Föredragande

Mattsson Peter,

Ärendemening

Räntestöd för bostadssparlån

2019-05-28

2019-05-28

Motpart
Landskapsregeringen beviljar gäldenär räntestöd för
ett bostadslån om 145 000 euro. Räntegottgörelse
betalas ut till gäldenärens kreditinstitut i enlighet med
2 § i landskapslagen (1994:41) om tillämpning i
landskapet Åland av vissa riksförfattningar angående
stöd vid förvärv av bostad. Landskapsregeringen
beslutar med stöd av 2a § i samma lag att utbetala en
bostadssparpremie om 3 000 euro. Premien betalas ut
till det i ansökan angivna kontot.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2019/3953

Reg.datum

16-05-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Österlund Yvonne,

Föredragande

Mattsson Peter,

Ärendemening

Räntestöd för bostadssparlån

2019-05-28

Motpart
Landskapsregeringen beviljar gäldenär räntestöd för
ett bostadslån om 145 000 euro. Räntegottgörelse
betalas ut till gäldenärens kreditinstitut i enlighet med
2 § i landskapslagen (1994:41) om tillämpning i
landskapet Åland av vissa riksförfattningar angående
stöd vid förvärv av bostad. Landskapsregeringen
beslutar med stöd av 2a § i samma lag att utbetala en
bostadssparpremie om 3 000 euro. Premien betalas ut
till det i ansökan angivna kontot.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2019/3917

Reg.datum

15-05-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Österlund Yvonne,

Föredragande

Mattsson Peter,

2019-05-28

Ärendemening

Räntestöd för bostadssparlån

Motpart
Landskapsregeringen beviljar gäldenär räntestöd för
ett bostadslån om 145 000 euro. Räntegottgörelse
betalas ut till gäldenärens kreditinstitut i enlighet med
2 § i landskapslagen (1994:41) om tillämpning i
landskapet Åland av vissa riksförfattningar angående
stöd vid förvärv av bostad. Landskapsregeringen
beslutar med stöd av 2a § i samma lag att utbetala en
bostadssparpremie om 3 000 euro. Premien betalas ut
till det i ansökan angivna kontot.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2019/3689

Reg.datum

07-05-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Österlund Yvonne,

Föredragande

Mattsson Peter,

Ärendemening

Räntestöd för bostadssparlån

2019-05-28

Motpart
Landskapsregeringen beviljar gäldenär räntestöd för
ett bostadslån om 145 000 euro. Räntegottgörelse
betalas ut till gäldenärens kreditinstitut i enlighet med
2 § i landskapslagen (1994:41) om tillämpning i
landskapet Åland av vissa riksförfattningar angående
stöd vid förvärv av bostad. Landskapsregeringen
beslutar med stöd av 2a § i samma lag att utbetala en
bostadssparpremie om 3 000 euro. Premien betalas ut
till det i ansökan angivna kontot.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2019/4011

Reg.datum

17-05-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Österlund Yvonne,

Föredragande

Mattsson Peter,

Ärendemening

Räntestöd för bostadssparlån

2019-05-28

Motpart
Landskapsregeringen beviljar gäldenär räntestöd för
ett bostadslån om 140 000 euro. Räntegottgörelse
betalas ut till gäldenärens kreditinstitut i enlighet med
2 § i landskapslagen (1994:41) om tillämpning i
landskapet Åland av vissa riksförfattningar angående
stöd vid förvärv av bostad. Landskapsregeringen
beslutar med stöd av 2a § i samma lag att utbetala en
bostadssparpremie om 3 000 euro. Premien betalas ut
till det i ansökan angivna kontot.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2019/3690

Reg.datum

07-05-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Österlund Yvonne,

Föredragande

Mattsson Peter,

Ärendemening

Räntestöd för bostadssparlån

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljar gäldenär räntestöd för
ett bostadslån om 145 000 euro. Räntegottgörelse
betalas ut till gäldenärens kreditinstitut i enlighet med
2 § i landskapslagen (1994:41) om tillämpning i
landskapet Åland av vissa riksförfattningar angående
stöd vid förvärv av bostad. Landskapsregeringen
beslutar med stöd av 2a § i samma lag att utbetala en
bostadssparpremie om 3 000 euro. Premien betalas ut
till det i ansökan angivna kontot.

2019-05-28

Diarienr.

ÅLR 2019/3918

Reg.datum

15-05-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Österlund Yvonne,

Föredragande

Mattsson Peter,

Ärendemening

Räntestöd för bostadssparlån

2019-05-28

Motpart
Landskapsregeringen beviljar gäldenär räntestöd för
ett bostadslån om 60 000 euro. Räntegottgörelse
betalas ut till gäldenärens kreditinstitut i enlighet med
2 § i landskapslagen (1994:41) om tillämpning i
landskapet Åland av vissa riksförfattningar angående
stöd vid förvärv av bostad. Landskapsregeringen
beslutar med stöd av 2a § i samma lag att utbetala en
bostadssparpremie om 3 000 euro. Premien betalas ut
till det i ansökan angivna kontot.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2017/6186

Reg.datum

15-08-2017 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Allmänna byrån
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Åkergård Kenneth,

Föredragande

Alopaeus Sara,

Ärendemening

Nationell medfinansiering Central Baltic Programme
2014-2020 Smart Marina, Contemporary harbous with
soft energy technology

Motpart

Ålands Utvecklings AB

Beslut

Utifrån godkända stödberättigande kostnader bevilja
35.425,31 euro och 88.567,29 euro för utbetalning.
(127 N1, 128 N1)

Diarienr.

ÅLR 2019/3483

Reg.datum

30-04-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån
Enheten för kulturarvsförvaltning tjänstemannaföredr

Beslutande

Helminen Mikko,

Föredragande

Lindholm Marcus,

Ärendemening

Specialgrupptillstånd för sportdykning

Motpart

2019-05-28

2019-05-28

Sökanden har på anhållan i stöd av Landskapslagen
(2007:19) om skydd av det maritima kulturarvet
beviljats tillstånd att i landskapet Åland utöva
dykning, enligt bilaga (1). Tillståndets giltighetstid är
30.5.2019 –31.12.2019. Tillståndet har beviljats på
följande villkor: 1. Dykning till vraket av SMS
HINDENBURG. Tillståndet omfattar maximalt tolv (12)
dyktillfällen under tillståndsperioden. 2. Innan dykning
inleds respektive avslutas skall anmälan göras till
Ålands sjöbevakningsstation, tel. 018 57035 eller 018
57055. 3. Dykningsplatsen skall utmärkas med
internationellt igenkänningstecken för
dykningsverksamhet när dykning pågår. Penetration
av vrak är inte tillåtet. 4. Rapport över
dykningsverksamhet skall avges årligen på fastställt
formulär, som bilaga. Rapport skall inlämnas även om
ingen dykverksamhet har skett. Rapporten inlämnas
till Ålands landskapsregering, kulturbyrån, senast den
31 december innevarande år. Till rapporten bifogas
utdrag ur dykdagbok med varje dykning specificerad.
Ur dykdagboken bör datum, plats och djup framgå. 5.
I händelse av fynd skall bifogad fyndrapportblankett
noggrant ifyllas. Bärgning av föremål, som omfattas
av 2 § landskapslagen (2007:19) om skydd av det
maritima kulturarvet, är förbjuden utan
landskapsregeringens tillstånd. 6. I övrigt skall vid
dykning iakttas stadgandena i landskapslagen om
skydd av det maritima kulturarvet. 7. Ansvarig
dykledare skall vara närvarande vid dykning i stöd av
grupptillstånd. 8. Rapport över dykincidenter skall i
förekommande fall snarast inlämnas till Ålands
landskapsregering, kulturbyrån. Landskapsregeringen
kan med omedelbar verkan upphäva dyktillståndet om
tillståndets villkor inte åtföljs.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2016/3085

Reg.datum

25-04-2016 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Fiskeribyrån Byråchef
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Åkergård Kenneth,

Föredragande

Bäckman-Hägglund Tina,

Ärendemening

Teknisk kontroll av ansökan om EUfinansiering/Leader Flag drift 2016-2020

Motpart

Leader Åland r.f.

Beslut

Landskapsregeringen har den 28 maj 2019 utifrån
godkända stödberättigande utgifter beslutat godkänna
8.764,30 euro för utbetalning. Beloppet kvitteras mot
tidigare beviljat och utbetalt förskott. Kvar att
redovisa mot utbetalt förskott 7.814,19 euro. (90 N3)

Diarienr.

ÅLR 2019/4120

Reg.datum

21-05-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga
och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande

Nylund Elin,

Föredragande
Ärendemening

Penninginsamling

Motpart

Taksvärkki ry, Dagsverke rf

2019-05-28

2019-05-28

Beviljat Giltighetstid och –område: Tillståndet gäller
för tiden 1.8.2019-31.7.2020 – landskapet Åland.
Syfte: Till utvecklings- och samarbetsprojekt i Nepal.
Insamlingssätt: Genom brev till grundskolor,
gymnasier, yrkesläroanstalter och studentföreningarna
i yrkeshögskolor där eleverna kan delta genom att
göra ett dagsverke och överlåta lönen till insamlingen
samt 10 st insamlingsbössor och donationer till
insamlingskonto. Villkor: 1. Information om
penninginsamlingen ska finnas på svenska språket.
Detta innebär att all information som riktas till
donationsgivarna ska finnas på svenska. 2.
Tillståndshavaren är skyldig att senast tre månader
efter det insamlingen avslutats inlämna redovisning i
två exemplar till Ålands polismyndighet, PB 73, 22101
Mariehamn. Redovisningsblankett finns bifogad samt
på landskapsregeringens hemsida www.regeringen.ax.
Tillståndet gäller under förutsättning att
tillståndsvillkoren är uppfyllda.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2019/4046

Reg.datum

20-05-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga
och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande

Nylund Elin,

2019-05-28

Föredragande
Ärendemening

Penninginsamling

Motpart

Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland rf

Beslut

Beviljat Giltighetstid och –område: Tillståndet gäller
för tiden 1.1-31.12.2020 – landskapet Åland. Syfte:
Till att stöda föreningens verksamhet som omfattar
bland annat barn- och ungdomsverksamhet,
familjeläger, musikverksamhet, predikoverksamhet
och förlagsverksamhet i hemlandet. Utomlands stöder
föreningen de olika samarbetskyrkornas verksamhet
ekonomiskt och med personal. Insamlingssätt: Genom
månadsgåvobrev, stödringsbrev, vädjan i föreningens
publikationer och under möten samt vädjan på
föreningens hemsida. Villkor: 1. Information om
penninginsamlingen ska finnas på svenska språket.
Detta innebär att all information som riktas till
donationsgivarna ska finnas på svenska. 2.
Tillståndshavaren är skyldig att senast tre månader
efter det insamlingen avslutats inlämna redovisning i
två exemplar till Ålands polismyndighet, PB 73, 22101
Mariehamn. Redovisningsblankett finns bifogad samt
på landskapsregeringens hemsida www.regeringen.ax.
Tillståndet gäller under förutsättning att
tillståndsvillkoren är uppfyllda.

Diarienr.

ÅLR 2019/3972

Reg.datum

16-05-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga
och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande

Nylund Elin,

Föredragande
Ärendemening

Penninginsamling

Motpart

Församlingen Ordet

2019-05-28

Beviljat Giltighetstid och –område: Tillståndet gäller
för tiden 28.5-31.12.2019 – landskapet Åland. Syfte:
Till att fortsätta bygga ut en Secondaryskola med
fysiksal och klassrum till syskola, skolavgifter för
Secondary school-elever samt majsutdelning i
hungerdrabbade områden i Tanzania. Insamlingssätt:
Genom reportage och annonser i radio och tidningar,
internet, informationsmöten, insamlingsgala samt
utdelning av kort med bankkontonummer på. Villkor:
1. Information om penninginsamlingen ska finnas på
svenska språket. 2. Tillståndshavaren är skyldig att
senast tre månader efter det insamlingen avslutats
inlämna redovisning i två exemplar till Ålands
polismyndighet, PB 73, 22101 Mariehamn.
Redovisningsblankett finns bifogad samt på
landskapsregeringens hemsida www.regeringen.ax.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2019/3881

Reg.datum

14-05-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga
och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande

Nylund Elin,

2019-05-28

Föredragande
Ärendemening

Penninginsamling

Motpart

Ålands Cancerförening r.f.

Beslut

Beviljat Giltighetstid och –område: Tillståndet gäller
den 8.6.2019 – landskapet Åland. Syfte: Till åländska
cancerpatienters välmående. Insamlingssätt: Genom
motionsloppet "Together 4 Life". Villkor: 1.
Information om penninginsamlingen ska finnas på
svenska språket. 2. Tillståndshavaren är skyldig att
senast tre månader efter det insamlingen avslutats
inlämna redovisning i två exemplar till Ålands
polismyndighet, PB 73, 22101 Mariehamn.
Redovisningsblankett finns bifogad samt på
landskapsregeringens hemsida www.regeringen.ax.

Diarienr.

ÅLR 2019/3700

Reg.datum

08-05-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga
och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande

Nylund Elin,

Föredragande
Ärendemening

Penninginsamling

Motpart

Stiftelsen Plan International Suomi

Beslut

Beviljat Giltighetstid och –område: Tillståndet gäller
för tiden 1.7.2019-30.6.2020 – landskapet Åland.
Syfte: Till projekt i samarbete med mottagarländerna
för att stödja bl.a. barns hälsovård, utbildning och
förbättring av boendeförhållandena samt för att
stimulera utkomstmöjligheterna. Dessutom används
en del av medlen till Plan International Suomis
verksamhet i Finland (frivilligverksamhet och
undervisning i globala frågor) samt till stödfunktioner
som kommunikation, marknadsföring och
administration. Insamlingssätt: Genom brev,
telefonsamtal, internet, sociala medier,
tidningsreklam, utomhusreklam, donationer,
inbetalning till bankgiro, evenemang, TV, radio, faceto-face, SMS samt via uttag i bankautomat. Villkor: 1.
Information om penninginsamlingen ska finnas på
svenska språket. Detta innebär att all information som
riktas till donationsgivarna ska finnas på svenska. 2.
Tillståndshavaren är skyldig att senast tre månader
efter det insamlingen avslutats inlämna redovisning i
två exemplar till Ålands polismyndighet, PB 73, 22101
Mariehamn. Redovisningsblankett finns bifogad samt
på landskapsregeringens hemsida www.regeringen.ax.
Tillståndet gäller under förutsättning att
tillståndsvillkoren är uppfyllda

2019-05-28

Diarienr.

ÅLR 2019/3955

Reg.datum

16-05-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga
och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande

Nylund Elin,

2019-05-28

Föredragande
Ärendemening

Lotteritillstånd

Motpart

Hembygdens Vänner i Sottunga rf

Beslut

Beviljat Giltighetstid och –område: Tillståndet gäller
den 1.6-31.7.2019 – landskapet Åland. Lotternas
antal, pris och sammanlagda försäljningspris: 2.000 st
– 0,50 €/st – sammanlagt försäljningspris 1.000 €
Syfte: Till underhåll av föreningslokal. Villkor: 1.
Lottsedel skall vara försedd med uppgift om
arrangören. 2. Vinnare skall vara berättigad att utfå
vinst senast inom två månader efter dragningen. 3.
Lotteriarrangören skall iaktta stadgandena i
lotteriskattelagen (FFS 552/92). 4. Vinsternas
sammanlagda värde skall utgöra minst 35 procent av
lotternas sammanlagda försäljningsvärde. Den minsta
vinstens värde skall motsvara minst lottens pris. 5.
Tillståndshavaren är skyldig att inom fem månader
från det att varulotteritillståndet upphört att gälla
inlämna redovisning till Lotteriinspektionen.

Diarienr.

ÅLR 2019/3932

Reg.datum

15-05-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga
och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande

Nylund Elin,

2019-05-28

Föredragande
Ärendemening

Lotteritillstånd

Motpart

Ålands Sjödagar r.f.

Beslut

Beviljat Giltighetstid och –område: Tillståndet gäller
den 17-21.7.2019 – landskapet Åland. Lotternas antal,
pris och sammanlagda försäljningspris: 2.000 st – 2
€/st – sammanlagt försäljningspris 4.000 € Syfte: Till
att stöda evenemanget Ålands Sjödagar. Villkor: 1.
Lottsedel skall vara försedd med uppgift om
arrangören. 2. Vinnare skall vara berättigad att utfå
vinst senast inom två månader efter dragningen. 3.
Lotteriarrangören skall iaktta stadgandena i
lotteriskattelagen (FFS 552/92). 4. Vinsternas
sammanlagda värde skall utgöra minst 35 procent av
lotternas sammanlagda försäljningsvärde. Den minsta
vinstens värde skall motsvara minst lottens pris. 5.
Tillståndshavaren är skyldig att inom fem månader
från det att varulotteritillståndet upphört att gälla
inlämna redovisning till Lotteriinspektionen.

Diarienr.

ÅLR 2019/3237

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

Cissis horsecare

2019-05-28

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 28.5.2019 24.4.2024 Villkor: 1. Tillståndet gäller för
hästmassörverksamhet samt återförsäljare för Bemerprodukter. 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 2019/3388

Reg.datum

26-04-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga
och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande

Lindqvist Monica,

2019-05-28

Föredragande
Ärendemening

Näringsrätt

Motpart
Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 28.5.2019 1.5.2024 Villkor: 1. Tillståndet gäller för ortopedisk
mottagning och operationer vid Medimar. 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 2019/3653

Reg.datum

07-05-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga
och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande

Lindqvist Monica,

2019-05-28

Föredragande
Ärendemening

Näringsrätt

Motpart

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 1.6.2019 31.5.2024 Villkor: 1. Tillståndet gäller för
sadelpassning, sadelstoppning, reparation av sadlar
och annan läderutrustning samt försäljning av sadlar.
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 2019/3717

Beslutande organ

Reg.datum

08-05-2019 Beslutsdatum

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga
och internationella frågor tjänstemannabeslut

2019-05-28

Beslutande

Lindqvist Monica,

Föredragande
Ärendemening

Näringsrätt

Motpart

Archipelago Forest

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 28.5.2019 27.5.2021. Villkor: 1. Tillståndet gäller för
skogsavverkning. 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 2019/3746

Reg.datum

09-05-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga
och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande

Lindqvist Monica,

2019-05-28

Föredragande
Ärendemening

Näringsrätt

Motpart

VilleRopo Fma

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 28.5.2019 8.5.2024 Villkor: 1. Tillståndet gäller för byggtjänster,
anläggningsarbeten, försäljning och underhåll av
motorfordon och skogsbruk. 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 2019/3929

Reg.datum

15-05-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga
och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande

Lindqvist Monica,

Föredragande
Ärendemening

Näringsrätt

Motpart

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 1.6 . 31.8.2019
Villkor: 1. Tillståndet gäller för sågning av stock. 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.

2019-05-28

Diarienr.

ÅLR 2019/3944

Reg.datum

15-05-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga
och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande

Lindqvist Monica,

2019-05-28

Föredragande
Ärendemening

Näringsrätt

Motpart

Hossein Badiei Reuma AB

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 3.6.2019 2.6.2024. Villkor: 1. Tillståndet gäller för
specialistläkarverksamhet inom öppenvård vid ÅHS. 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 2019/4316

Reg.datum

28-05-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga
och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande

Nylund Elin,

2019-05-28

Föredragande
Ärendemening

Lotteritillstånd

Motpart

Geta ungdomsförening

Beslut

Beviljat Giltighetstid och –område: Tillståndet gäller
under tiden 27.5-21.7.2019 – landskapet Åland.
Lotternas antal, pris och sammanlagda
försäljningspris: 600 st – 3 €/st – sammanlagt
försäljningspris 1.800 € Syfte: Till förmån för
föreningens verksamhet. Villkor: 1. Lottsedel skall
vara försedd med uppgift om arrangören. 2. Vinnare
skall vara berättigad att utfå vinst senast inom två
månader efter dragningen. 3. Lotteriarrangören skall
iaktta stadgandena i lotteriskattelagen (FFS 552/92).
4. Vinsternas sammanlagda värde skall utgöra minst
35 procent av lotternas sammanlagda
försäljningsvärde. Den minsta vinstens värde skall
motsvara minst lottens pris. 5. Tillståndshavaren är
skyldig att inom fem månader från det att
varulotteritillståndet upphört att gälla inlämna
redovisning till Lotteriinspektionen.

Diarienr.

ÅLR 2013/3717

Reg.datum

22-04-2013 Beslutsdatum

Beslutande organ

Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå
tjänstemannabeslut

Beslutande

Österlund Yvonne,

2019-05-28

Föredragande
Ärendemening

Fastställande av inteckning på fordon

Motpart

Ålands Hugg Ab

Beslut

Landskapsregeringen beslöt döda inteckningen.

Diarienr.

ÅLR 2019/4351

Reg.datum

28-05-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Finansavdelningen Redovisningsbyrån
tjänstemannabeslut

Beslutande

Mattsson Susanna,

Föredragande
Ärendemening

Bevakning av fordringar

2019-05-28

Motpart
Beslut

Diarienr.

Beslöts göra anmälan om bevakning av fordringar.

ÅLR 2019/4071

Reg.datum

21-05-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån
Enheten för kulturarvsförvaltning tjänstemannaföredr

Beslutande

Helminen Mikko,

Föredragande

Lindholm Marcus,

Ärendemening

Enskilt dyktillstånd

Motpart

Beslut

Sökanden har på anhållan i stöd av Landskapslagen
(2007:19) om skydd av det maritima kulturarvet
beviljats tillstånd att i landskapet Åland utöva
dykning, enligt bilaga (1). Tillståndets giltighetstid är
30.5.2019 –31.12.2019. Tillståndet har beviljats på
följande villkor: 1. Dykning inom landskapet Åland
med undantag för med speciella restriktioner belagda
områden enligt bilaga 2. 2. Innan dykning inleds
respektive avslutas skall anmälan göras till Ålands
sjöbevakningsstation, tel. 018 57035 eller 018 57055.
3. Dykningsplatsen skall utmärkas med internationellt
igenkänningstecken för dykningsverksamhet när
dykning pågår. Penetration av vrak är inte tillåtet. 4.
Rapport över dykningsverksamhet skall avges årligen
på fastställt formulär, som bilaga. Rapport skall
inlämnas även om ingen dykverksamhet har skett.
Rapporten inlämnas till Ålands landskapsregering,
kulturbyrån, senast den 31 december innevarande år.
Till rapporten bifogas utdrag ur dykdagbok med varje
dykning specificerad. Ur dykdagboken bör datum,
plats och djup framgå. 5. I händelse av fynd skall
bifogad fyndrapportblankett noggrant ifyllas. Bärgning
av föremål, som omfattas av 2 § landskapslagen
(2007:19) om skydd av det maritima kulturarvet, är
förbjuden utan landskapsregeringens tillstånd. 6. I
övrigt skall vid dykning iakttas stadgandena i
landskapslagen om skydd av det maritima kulturarvet.
7. Rapport över dykincidenter skall i förekommande
fall snarast inlämnas till Ålands landskapsregering,
kulturbyrån. Landskapsregeringen kan med omedelbar
verkan upphäva dyktillståndet om tillståndets villkor
inte åtföljs.
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