
Diarienr.  ÅLR 2017/1559 Reg.datum  23-02-2017 Beslutsdatum   2017-03-06

Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2017-03-06 och 2017-03-06

Ärendemening Tillstånd för väganslutning, Flyttning av anslutning

Motpart

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart,

Föredragande Nordlund Jacob,

http://w3d3.regeringen.ax/Reports/Rpe_ALR_declist02.asp?DIARYREF=2&TYPE=%5bobject%20Screen%5d


Beslut

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

om allmänna vägar i landskapet Åland beslutar 

Ålands landskapsregering att godkänna sökandens 

ansökan om flytt av anslutning inom fastighet 417-

404-6-127 i Flaka, Lemland kommun till bygdeväg 

nr 344 Herrövägen. Ansökan beviljas enligt de 

villkor som anges nedan. Villkor 1. 

Väganslutningen ska byggas så plant som möjligt i 

förhållande till den allmänna vägen, anslutningens 

släntlutning bör vara 1:2. Även vägtrumman skall 

följa denna släntlutning. Anslutningens 

körbanebredd ska byggas 4-6 meter bred. 2. 

Väganslutningen får ej byggas så att flödet eller de 

fysiska förutsättningarna för avrinning i diket 

mellan fastigheten i anhållan och avgränsande 

fastighet norrut förändras. Diket mellan 

fastigheterna ska lämnas intakt. 3. Anslutningen 

ska på sökandens bekostnad förses med en 

vägtrumma med en inre diameter om minst 30 

cm. Vägtrumman kan utgöras av plaströr (PEH-

kvalitet) i SN8-klass eller motsvarande. 

Vägtrumman ska installeras enligt 

Infrastrukturavdelningens anvisningar och 

dräneringen av sidoområdet ska ordnas så att inga 

skador uppstår för den allmänna vägen. Fordrar 

terrängförhållandena grövre vägtumma, ska detta 

överenskommas med Infrastrukturavdelningen. 

Om anslutningen byggs på en vattendelande plats 

behövs ingen vägtrumma. Sökanden ansvarar för 

tillsyn och skötsel vägtrumman samt att trumman 

hålls fri från snö och is, så att vatten kan rinna i 

vägdiket. 4. Den nya anslutningen ska förses med 

en ytbeläggning på en sträcka av minst 1,5 m. 

Anslutningen får inte tas i bruk innan 

ytbeläggningen är utförd och anslutningen blivit 

godkänd av Infrastrukturavdelningen. 5. Den 

planerade åtgärden ska utföras senast inom ett år 

från beslutsdatum. Om så inte sker förfaller 

tillståndet. Vägområdet ska efter arbetet 

återställas till minst samma skick som innan och i 

enlighet med anvisningar av 

Infrastrukturavdelningens representant. Syn på 

platsen ska hållas såväl före som efter 

arbetsutförandet. Synen utförs av en representant 

från Infrastrukturavdelningen tillsammans med en 

representant för sökanden. Den ursprungliga 

anslutningen ska tas bort efter den nya 

anslutningens ibruktagande. 6. Sökanden står för 

samtliga kostnader i samband med 

väganslutningsbyggandet och också för framtida 

underhåll av anslutningen. Eventuella skador som 

uppstår på den allmänna vägen p.g.a. den nya 

anslutningen bekostas av sökanden. 7. I god tid 

innan arbetet påbörjas, ska sökanden meddela 

ledande vägmästare eller arbetsledare vid 

vägunderhållet för närmare anvisningar.



Diarienr.  ÅLR 2017/1490 Reg.datum  20-02-2017 Beslutsdatum   2017-03-06

Diarienr.  ÅLR 2015/1355 Reg.datum  13-02-2015 Beslutsdatum   2017-03-06

Diarienr.  ÅLR 2016/1562 Reg.datum  25-02-2016 Beslutsdatum   2017-03-06

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne,

Föredragande Åkergård Kenneth,

Ärendemening Arbetsordningen för Näringsavdelningen 2016

Motpart

Beslut
Beslöts anta uppdaterad arbetsordning för 

näringsavdelningen.

Beslutande organ
Näringsavdelningen Avdelningschef 

tjänstemannabeslut

Beslutande Johansson Linnéa,

Föredragande

Ärendemening
Ändring av flygtidtabell gällande sommartrafik 

Mariehamn – Stockholm (Arlanda)

Motpart Nextjet Ab

Beslut

Beslöts att bevilja Nextjet Ab ändring av 

tidtabellen för sommartrafik under tidsperioden 

9.7 – 6.8.2017 så att bägge avgångarna på 

söndagar ändras från ikraftvarande tider till 

följande tider (lokala tider): I kraftvarande tider: 

2N806 ARN – MHQ avgång kl. 16:45 med ankomst 

kl. 18:15 Ändras till: 2N806 ARN – MHQ avgång 

kl. 18:00 med ankomst kl. 19:30 I kraftvarande 

tider: 2N805 MHQ – ARN avgång kl. 18:35 med 

ankomst kl. 18:05 Ändras till: 2N805 MHQ – ARN 

avgång kl. 14:40 med ankomst kl. 14:10

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Transportbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Karlman Niklas,

Föredragande Cederqvist Per-Erik,
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Diarienr.  ÅLR 2016/1446 Reg.datum  22-02-2016 Beslutsdatum   2017-03-06

Diarienr.  ÅLR 2016/1564 Reg.datum  25-02-2016 Beslutsdatum   2017-03-06

Ärendemening

Nationell medfinansiering Central Baltic 

Programme 2014-2020 Safely connected and 

sustainable smallports in Central Baltic Region.

Motpart Kökar Havspaviljong Ab

Beslut

Beslöts bevilja en medfinansiering på 68.303,08 

euro för genomförande av Central Baltic 

Programme 2014-2020 projektet ”Port Mate”, vars 

mål är förbättring av skärgårdshamnarnas 

tjänsteutbud, planering av gemensam 

marknadsföring av hamnarna samt åtgärder 

utgående från hållbarhets- och 

säkerhetsperspektiv. Den av landskapsregeringen 

den 29 mars 2016 förordade medfinansieringen 

justeras härmed med detta beslut i enlighet med 

den av Central Baltic administrationen slutligt 

godkända budgeten. (66 N1)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne,

Föredragande Åkergård Kenneth,

Ärendemening

Nationell medfinansiering Central Baltic 

Programmet 2014-2020 Safely connected and 

sustainable smallport in Central Baltic Region

Motpart Sottunga kommun

Beslut

Beslöts bevilja en medfinansiering på 68.186,21 

euro för genomförande av Central Baltic 

Programme 2014-2020 projektet ”Port Mate”, vars 

mål vars mål är förbättring av 

skärgårdshamnarnas tjänsteutbud, planering av 

gemensam marknadsföring av hamnarna samt 

åtgärder utgående från hållbarhets- och 

säkerhetsperspektiv. Den av landskapsregeringen 

den 29 mars 2016 förordade medfinansieringen 

justeras härmed med detta beslut i enlighet med 

den av Central Baltic administrationen slutligt 

godkända budgeten. (65 N1)
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Diarienr.  ÅLR 2017/731 Reg.datum  26-01-2017 Beslutsdatum   2017-03-06

Diarienr.  ÅLR 2014/7128 Reg.datum  02-09-2014 Beslutsdatum   2017-03-06

Ärendemening Trafiktillstånd för personbil Förnyande

Motpart

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Paaso Lilli,

Föredragande Lundén Christina,

Ärendemening Utvärdering av hemundervisning på Åland 2014

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beslöt att anteckna för 

kännedom rapporten ”Utvärdering av 

hemundervisning på Åland 2014”. Utvärderingen 

och rapporten har uppgjorts av Elin Johansson. 

Förslagen i rapporten beaktas i samband med 

uppgörandet av anvisningar och i revideringen av 

grundskolelagen.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen 

Utbildningsbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande Storfors Elisabeth,

Föredragande

Ärendemening

Nationell medfinansiering Central Baltic 

Programmet 2014-2020 Safely connected and 

sustainable smallport in Central Baltic Region

Motpart Sottunga kommun

Beslut

Beslöts bevilja en medfinansiering på 24.537 euro 

för genomförande av Central Baltic Programme 

2014-2020 projektet ”St Olav Waterway”, vars 

mål är att anknyta till befintlig St Olavs led, skapa 

en ny pilgrimsled från Åbo till Hudiksvall. Den av 

landskapsregeringen den 29 mars 2016 förordade 

medfinansieringen justeras härmed med detta 

beslut i enlighet med den av Central Baltic 

administrationen slutligt godkända budgeten. (67 

N1)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne,

Föredragande Åkergård Kenneth,
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Diarienr.  ÅLR 2017/1821 Reg.datum  03-03-2017 Beslutsdatum   2017-03-06

Diarienr.  ÅLR 2017/1340 Reg.datum  16-02-2017 Beslutsdatum   2017-03-06

Diarienr.  ÅLR 2017/1466 Reg.datum  20-02-2017 Beslutsdatum   2017-03-06

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Turing Ab

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för 

rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica,

Föredragande

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Sandosunds wine öb

Beslut

Beviljat för tiden 6.3.2017 - 5.3.2022. Villkor: 1. 

Tillståndet gäller för import och partiförsäljning av 

vin. 2. Verksamheten skall 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.

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för 

rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica,

Föredragande

Ärendemening Tjänsteresa till Åland

Motpart

Beslut Beviljas

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån 

Avdelningschef/Byråchef tjänstemannabeslut

Beslutande Nikula Vivan,

Föredragande

Beslut

Landskapsregeringen beslutar i och med det ovan 

anförda samt med stöd av 21 § landskapslag 

(1976:33) om yrkesmässig trafik att återkalla 

trafiktillstånd nr 682 T10/2014. Trafiktillståndet 

lämnas till Ålands landskapsregering i original.
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Diarienr.  ÅLR 2017/1541 Reg.datum  22-02-2017 Beslutsdatum   2017-03-06

Diarienr.  ÅLR 2017/1542 Reg.datum  22-02-2017 Beslutsdatum   2017-03-06

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Projektimestarit MH Oy

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för 

rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica,

Föredragande

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Fix Nordic Oy

Beslut

Beviljat för tiden 18.4 - 2.5.2017. Villkor: 1. 

Tillståndet gäller för projektledning för 

ändringsarbeten i Nordeas banklokal i Mariehamn. 

2. Verksamheten skall 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.

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för 

rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica,

Föredragande

Beslut

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för ritnings-, 

projekterings-, kontroll- och besiktningsuppdrag 

inom VVS-, kyl- och energisektorn, samt därmed 

sammanhängande verksamhet. 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.
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Diarienr.  ÅLR 2017/1543 Reg.datum  22-02-2017 Beslutsdatum   2017-03-06

Diarienr.  ÅLR 2017/1549 Reg.datum  22-02-2017 Beslutsdatum   2017-03-06

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Hissiryhmä L&L Oy

Beslut

Beviljat för tiden 6.3.2017 - 1.3.2020. Villkor: 1. 

Tillståndet gäller för hissmontering och service. 2. 

Verksamheten skall 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.

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för 

rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica,

Föredragande

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Sähkö-Watti Oy

Beslut

Beviljat för tiden 18.4 - 2.5.2017. Villkor: 1. 

Tillståndet gäller för ändringsarbeten i Nordeas 

banksal. 2. Verksamheten skall 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.

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för 

rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica,

Föredragande

Beslut

Beviljat för tiden 18.4 - 2.5.2017 Villkor: 1. 

Tillståndet gäller för ändrings- och 

målningsarbeten i Nordeas bankkontor. 2. 

Verksamheten skall 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.
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Diarienr.  ÅLR 2017/1513 Reg.datum  21-02-2017 Beslutsdatum   2017-03-06

Ärendemening Tillstånd för arbete eller åtgärder inom vägområde

Motpart Ålands Elandelslag

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart,

Föredragande Nordlund Jacob,
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Beslut

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

om allmänna vägar i landskapet Åland beviljas 

Ålands elandelslag tillstånd för borrning genom 

bygdeväg nr 450 Daglösavägen i Saltviks kommun 

för el och telefon, enligt de villkor som anges 

nedan. Villkor 1. Ledningar ska placeras längs den 

yttre dikeskanten och så djupt under dikesbotten 

och körbana att de inte skadas av normala 

vägunderhållsåtgärder. Väghållaren ansvarar inte 

för eventuella skador, som kan åstadkommas på 

ledning p.g.a. normala vägunderhållsåtgärder. 

Sökanden ska även ta kontakt med berörda ägare 

av förläggda rör, kablar, ledningar eller andra 

anordningar för att säkerställa att ingen åverkan 

görs på dessa. 2. Om det är fler aktörer som vid 

samma tillfälle som förlägger anordningar ska 

sökanden efter arbetet till infrastrukturavdelningen 

vid Ålands landskapsregering skicka en 

redogörelse över samtliga anordningar som 

förlagts inom vägområde, samt anordningarnas 

ägare. 3. En trafikanordningsplan (TA-plan) ska 

inlämnas till Infrastrukturavdelningen för 

godkännande i god tid innan arbetet påbörjas. På 

trafikanordningsplanen ska tydligt anges när 

arbetet är planerat att ske. Den planerade 

åtgärden ska utföras senast inom ett år från 

beslutsdatum. Om så inte sker förfaller tillståndet. 

4. Vägområdet ska efter arbetet återställas till 

minst samma skick som innan och i enlighet med 

anvisningar av väghållarens representant. Syn på 

platsen ska hållas såväl före som efter 

arbetsutförandet. Synen utförs av en representant 

från Infrastrukturavdelningen tillsammans med en 

representant för sökanden. 5. Sökanden ska på 

egen bekostnad utföra alla erforderliga åtgärder 

för skyddande av ledningen eller dennas 

anordningar, vilket inkluderar flyttning vid behov, 

ifall vägen byggs om, breddas, grundförbättras 

eller förses med trafikanordningar såsom 

vägmärken, vägbelysning eller dylikt. 6. För 

framtida lokalisering av ledningarna ska dessa GPS-

inmätas och levereras i DWG format. Uppgifterna 

ska skickas till Infrastrukturavdelningen för 

kännedom senast vid slutssyn av arbetet. 

Koordinatsystemet ska vara ETRS GK20 med 

höjdsystemet N2000. 7. Alla kostnader för arbetet 

betalas av sökanden. Sökanden svarar även för 

eventuella reparationskostnader av körbanor, 

vägslänter och diken, vilka föranleds av 

ledningsarbetet, under fem års tid räknat från det 

att åtgärden avslutats. 8. För närmare bestämning 

av tiden för arbetet och med arbetsutförandet 

sammanhängande åtgärder ska sökanden 

kontakta ledande vägmästare eller arbetsledare 

vid vägunderhållet.



Diarienr.  ÅLR 2017/562 Reg.datum  20-01-2017 Beslutsdatum   2017-03-06

Ärendemening

Förslag till medlemmar i rådgivande delegationen 

vid Ålands arbetsmarknas- och 

studieservicemyndighet för åren 2017-2018

Motpart

Beslutande organ
Näringsavdelningen Avdelningschef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Johansson Linnéa,

Föredragande Strand Susanne,
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Diarienr.  ÅLR 2017/1837 Reg.datum  03-03-2017 Beslutsdatum   2017-03-06

Ärendemening
Tillstånd för virkesupplag vid Skarpnåtövägen i 

Lillbolstad Hammarlands kommun

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart,

Föredragande Nordlund Jacob,

Beslut

Beslöts tillsätta rådgivande delegation för 

arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten 

för perioden 6.3.2017 - 31.12.2018 i enlighet med 

LL om Ålands arbetsmarknads- och 

studieservicemyndighet 10 §, med följande 

medlemmar: Linnéa Johansson, 

näringsavdelningen, ordförande Rainer Juslin, 

utbildnings- och kulturavdelningen, viceordförande 

(ersättare Elisabeth Storfors) Kurt Carlsson, 

Ålands kommunförbund (ersättare Magnus 

Sandberg) Johan Lindholm, Ålands näringsliv 

Gudrun Gudmundsen, Tehys fackavdelning på 

Åland Sturle Fjäder, FFC på Åland (ersättare 

Hanna Borisov) Thomas Erickson, FOA-Å 

(ersättare Monica Darnemo-Öhman) Marjo 

Österberg, Akava-Åland (ersättare Samu Mäkelä) 

Iris Åkerberg, TCÅ (ersättare Michael Johansson) 

Mats-Johan Flinck, ÅTFC Mathilda Pettersson, 

Studerandekåren vid Högskolan på Åland Casper 

Gustafsson, Studerandekåren vid Högskolan på 

Åland Den rådgivande delegationen skall biträda 

arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten 

(Ams) och fungera som ett informations- och 

kontaktorgan mellan arbetsgivare, arbetstagare, 

studerande, AMS och landskapsregeringen. 

Delegationen beslutar om arbetsformerna. 

Arvoden och kostnadsersättningar betalas i 

enlighet med landskapsregeringens regelverk. 

Arvoden och ersättningar utgår inte till 

landskapsregeringens tjänstemän som utför 

uppdraget i tjänsten. Sekreterare åt och 

föredragande inför rådgivande delegationen är 

myndighetschefen vid Ålands arbetsmarknads- och 

studieservicemyndighet (Ams).
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Motpart Ålands Skogsindustrier Ab



Beslut

Med stöd av 41 § 4 mom. landskapslag (1957:23) 

om allmänna vägar i landskapet Åland beviljas 

Ålands Skogsägarförbund tillstånd för att hålla 

virkesupplag enligt bifogad karta, samt enligt de 

villkor som anges nedan. Med stöd av 53 § 1 

mom. landskapslag (1957:23) om allmänna vägar 

i landskapet Åland beviljas Ålands 

Skogsägarförbund tillstånd för virkeslastning inom 

vägområdet enligt bifogad TA-plan, samt enligt de 

villkor som anges nedan. Tillståndet gäller för 

tiden 13.3–16.3.2017. Villkor 1. Virke ska i första 

hand lagras utanför vägområdet och på ett 

tillräckligt säkert avstånd från vägbanan. Placering 

av virke och ris skall alltid väljas så att 

trafiksäkerheten påverkas så lite som möjligt. 

Lagring får inte ske i korsningsområdes 

frisiktsområde eller i kurvor. Då tillstånd beviljats 

för att lagra virke i vägområde, bör det placeras 

minst 2,5 meter från körbanans kant, samt så att 

det inte lutar ut mot vägen eller skymmer sikten. 

Bortkörning av virket bör om möjligt följa samma 

takt som utkörningen av virket, om det inte finns 

en upplagringsplats inom rimligt avstånd. 2. En 

trafikanordningsplan (TA-plan) ska inlämnas till 

Infrastrukturavdelningen för godkännande i god 

tid innan arbetet påbörjas. På 

trafikanordningsplanen ska tydligt anges när 

arbetet är planerat att ske. Den planerade 

åtgärden ska utföras senast inom ett år från 

beslutsdatum. Om så inte sker förfaller tillståndet. 

TA-planen ska vara godkänd innan arbetet 

påbörjas och följas under arbetets gång. 3. 

Vägområdet ska efter arbetet återställas till minst 

samma skick som innan och i enlighet med 

anvisningar av väghållarens representant. Detta 

inkluderar även rengöring av vägyta och dike. Syn 

på platsen ska hållas efter att arbetet utförts. Alla 

kostnader för arbetet betalas av den sökande. Den 

som utför åtgärd bör dokumentera och meddela 

befintliga skador i området innan arbete inleds. 

Om behov finns kan försyn, på begäran av 

sökande, hållas tillsammans med väghållaren. 4. 

Alla kostnader för arbetet betalas av sökanden. 

Sökande ansvarar under ett års tid efter slutfört 

arbete, för eventuella reparationskostnader som 

uppkommer för körbana, vägren, vägtrummor 

dikesområde och trafikanordningar, vilka föranletts 

av lastningsarbete. 5. För närmare bestämning av 

tiden för arbetet och med arbetsutförandet 

sammanhängande åtgärder ska sökanden 

kontakta ledande vägmästare eller arbetsledare 

vid vägunderhållet.



Diarienr.  ÅLR 2017/1855 Reg.datum  06-03-2017 Beslutsdatum   2017-03-06

Diarienr.  ÅLR 2017/25 Reg.datum  02-01-2017 Beslutsdatum   2017-03-06

Ärendemening
Understöd för politisk verksamhet och information 

/ kommunikation 2017

Motpart

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för 

rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Slotte Michaela,

Föredragande

Ärendemening Tjänsteresa till Sigtuna Sverige

Motpart

Beslut Godkänns.

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Avdelningschef 

tjänstemannabeslut

Beslutande Michelsson Bengt,

Föredragande

http://w3d3.regeringen.ax/Reports/Rpe_ALR_declist02.asp?DIARYREF=2&TYPE=%5bobject%20Screen%5d
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Diarienr.  ÅLR 2017/1860 Reg.datum  06-03-2017 Beslutsdatum   2017-03-06

Ärendemening Utredare

Motpart

Beslut Utses.

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Avdelningschef 

tjänstemannabeslut

Beslutande Michelsson Bengt,

Föredragande

Beslut

Understödet för politisk information för år 2017 

utbetalas enligt följande: Moderat samling på 

Åland r.f. 5 x (74 000/30) = 12 330 euro Åländsk 

center r.f. 7 x (74 000/30) = 17 262 euro 

Liberalerna på Åland r.f. 7 x (74 000/30) = 17 262 

euro Ålands socialdemokrater r.f. 5 x (74 000/30) 

= 12 330 euro Ålands framtid r.f. 2 x (74 000/30) 

= 4 932 euro Obunden samling på Åland r.f. 3 x 

(74 000/30) = 7 398 euro Åländsk demokrati 1 x 

(74000/30) = 2 466 euro Motivering Statsrådet 

har beviljat landskapet Åland ett understöd på 74 

000 euro för stödjande av politisk 

informationsverksamhet i landskapet för tiden 

1.1–31.12.2017 Anslaget ska enligt motiveringen 

till budgetmomentet 23200 (43.15.51) i budget för 

landskapet Åland 2017 fördelas till de politiska 

organisationerna enligt deras mandattal i 

lagtinget. För understödet gäller följande villkor: 

1. Anslaget ska användas för politisk information 

genom tidningar, tidskrifter och olika slags 

informationsblad samt i elektronisk form. Medlen 

får användas endast för information av allmän 

karaktär, däremot inte för stödande av enskild 

valreklam. 2. De politiska organisationer som 

erhållit understöd ska senast den 1 juni 2018 

tillställa landskapsregeringen en av 

organisationens revisorer bestyrkt utredning över 

understödets användning. 3. På begäran av 

landskapsregeringen ska den som erhållit 

understöd förete räkenskapsmaterial och verifikat 

beträffande användningen av understödsmedlen.
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Diarienr.  ÅLR 2017/25 Reg.datum  02-01-2017 Beslutsdatum   2017-03-06

Ärendemening
Understöd för politisk verksamhet och information 

/ kommunikation 2017

Motpart

Beslut

Understödet för politisk verksamhet 2017 

utbetalas enligt följande: Moderat samling på 

Åland r.f. 5 x (74 000/30) = 12 330 euro Åländsk 

center r.f. 7 x (74 000/30) = 17 262 euro 

Liberalerna på Åland r.f. 7 x (74 000/30) = 17 262 

euro Ålands socialdemokrater r.f. 5 x (74 000/30) 

= 12 330 euro Ålands framtid r.f. 2 x (74 000/30) 

= 4 932 euro Obunden samling på Åland r.f. 3 x 

(74 000/30) = 7 398 euro Åländsk demokrati 1 x 

(74 000/30) = 2 466 euro Riksdagsledamoten 1 x 

(10 000) = 10 000 euro Motivering Statsrådet har 

beviljat landskapet Åland ett understöd på 74 000 

euro för stödjande av politisk verksamhet i 

landskapet för tiden 1.1–31.12.2017. Anslaget ska 

enligt motiveringen till budgetmomentet 23200 

(43.15.51) i budget för landskapet Åland 2017 

fördelas till de politiska organisationerna enligt 

deras mandattal i lagtinget. Enligt anslaget till 

budgetmoment 23200 i budget för landskapet 

Åland 2017 tilldelas riksdagsledamoten ett särskilt 

stöd om 10 000 euro för riksdagsledamotens 

politiska verksamhet. Redovisningsskyldighet 

Organisationerna ska redogöra för användningen 

av beviljat understöd genom att till 

landskapsregeringen lämna in 

verksamhetsberättelse och redovisning över 

kostnaderna för år 2017 senast den 1 juni 2018. 

Till redovisningen skall fogas utlåtande av 

organisationens revisorer om bokföringen av 

understöden och hur de använts för stödande av 

offentlig verksamhet i enlighet med 

organisationens stadgar och allmänna program.

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för 

rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Slotte Michaela,

Föredragande

http://w3d3.regeringen.ax/Reports/Rpe_ALR_declist02.asp?DIARYREF=2&TYPE=%5bobject%20Screen%5d


Diarienr.  ÅLR 2016/9204 Reg.datum  05-12-2016 Beslutsdatum   2017-03-06

Diarienr.  ÅLR 2017/34 Reg.datum  02-01-2017 Beslutsdatum   2017-03-06

Diarienr.  ÅLR 2017/1216 Reg.datum  10-02-2017 Beslutsdatum   2017-03-06

Ärendemening Ledande lönebokförare

Motpart

Beslut

Beslutande organ
Finansavdelningen Avdelningschef 

tjänstemannabeslut

Beslutande Nyholm Conny,

Föredragande

Ärendemening
SET-arvode för handhavande av uppgifter vid 

sidan av egen tjänst

Motpart

Beslut

Beslutande organ
Finansavdelningen Avdelningschef 

tjänstemannabeslut

Beslutande Nyholm Conny,

Föredragande

Ärendemening Antikvarie (bygg)

Motpart

Beslut Förordnande nr 41 U1.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Avdelningschef 

tjänstemannabeslut

Beslutande Juslin Rainer,

Föredragande
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