
Diarienr.  ÅLR 2018/2824 Reg.datum  06-04-2018 Beslutsdatum   2019-09-20

Diarienr.  ÅLR 2015/7787 Reg.datum  26-06-2015 Beslutsdatum   2019-09-20

Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2019-09-20 och 2019-09-20

Ärendemening
Eu-bidrag, ESF, HÅY - helhetsundervisning vid Ålands 

yrkesgymnasium

Motpart Ålands Gymnasium

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Stolt Ralf,

Föredragande Sommarström Matias,

Ärendemening GDPR för skolorna

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen har beslutat att utfärda en 

anvisning för användning av elevernas fullständiga namn 

i e-post. Anvisningen är avsedd för skolornas personal 

vid användning av information via e-post där elevers 

namn kan förekomma.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Avdelningschef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Stenbäck Niklas,

Föredragande Storfors Elisabeth,
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Diarienr.  ÅLR 2019/6713 Reg.datum  02-09-2019 Beslutsdatum   2019-09-20

Ärendemening Näringsrätt

Motpart CN Group Oy

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 20.9.2019 - 

19.9.2024 Villkor: 1. Tillståndet gäller för IT-

konsultationsverksamhet. 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.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica,

Föredragande

Beslut

Godkända stödberättigande kostnader är 22.750,46 euro 

vilket tillsammans med schablonen om 40 % 9.100,18 

euro blir 31.850,64 euro. Godkännes därmed för 

utbetalning 31.850,64 euro, varav ESF-delen utgör 

15.925,32 euro, vilket utgör 50 % av projektets totala 

offentliga kostnader i enlighet med gällande 

finansieringsbeslut. (212 N1) Godkända 

stödberättigande kostnader är 24.733,93 euro vilket 

tillsammans med schablonen om 40 % 9.893,57 euro 

blir 34.627,50 euro. Godkännes därmed för utbetalning 

34.627,50 euro, varav ESF-delen utgör 17.313,75 euro, 

vilket utgör 50 % av projektets totala offentliga 

kostnader i enlighet med gällande finansieringsbeslut. 

(213 N1)
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Diarienr.  ÅLR 2019/6773 Reg.datum  03-09-2019 Beslutsdatum   2019-09-20

Diarienr.  ÅLR 2019/6779 Reg.datum  03-09-2019 Beslutsdatum   2019-09-20

Ärendemening Näringsrätt

Motpart PA Johansson Ab

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica,

Föredragande

Ärendemening Näringsrätt

Motpart

Beslut

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för VVS-

installationer. 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.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica,

Föredragande
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Diarienr.  ÅLR 2019/6861 Reg.datum  05-09-2019 Beslutsdatum   2019-09-20

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Lina Sandell Ab

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica,

Föredragande

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 20.9.2019 - 

19.9.2024 Villkor: 1. Tillståndet gäller för 

konsultverksamhet. 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.
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Diarienr.  ÅLR 2019/6862 Reg.datum  05-09-2019 Beslutsdatum   2019-09-20

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Ax Eckerö Golf Ab

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica,

Föredragande

Beslut

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för konsultation till 

företag, myndigheter och andra organisationer avseende 

administration och organisation. 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.
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Diarienr.  ÅLR 2019/6867 Reg.datum  06-09-2019 Beslutsdatum   2019-09-20

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Burkar & bin Ab

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica,

Föredragande

Beslut

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för golf- och 

turismrörelse. 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.
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Diarienr.  ÅLR 2019/6785 Reg.datum  03-09-2019 Beslutsdatum   2019-09-20

Ärendemening Tillstånd för arbete eller åtgärder inom vägområde

Motpart IP Connect Ab

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart,

Föredragande Lindfors Elin,

Beslut

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för partihandel inom 

biodlingsbranschen. 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.
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Beslut

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

allmänna vägar i landskapet Åland beslöt Ålands 

landskapsregering att bevilja IP-Connect AB tillstånd att 

förlägga optoslang för fiber inom vägområde längs 

landsväg nr 50 Saltviksvägen i Saltvik kommun, enligt 

bifogad karta och de villkor som anges nedan. Därtill 

godkänns bifogad trafikanordningsplan (TA-plan) för det 

planerade arbetet. Villkor 1. Arbetet får inte påbörjas 

innan infrastrukturavdelningens representant givit 

sökanden klartecken att påbörja arbetet. Försyn ska 

hållas på platsen innan arbetsutförandet och en slutsyn 

ska hållas i samband med åtgärdens färdigställande. 

Synerna utförs av en representant från 

Infrastrukturavdelningen. Vid synerna ska sökanden 

närvara och gärna även utföraren. Om sökanden inte 

kan närvara vid en syn ska denne utse en representant 

som vid synen har en fullmakt med beslutanderätt. 

Vägområdet ska efter arbetet återställas till minst 

samma skick som innan åtgärden utfördes och enligt 

eventuella anvisningar från väghållarens representant. 2. 

Sökanden ska pinna ut den planerade dragningen av 

fiber innan försyn. 3. Optoslangen ska placeras på ett 

ledningsdjup av minst 600 mm. Om detta inte går att 

genomföra på delar av sträckan ska sökanden meddela 

väghållaren om vilka delsträckor som berörs och 

avvikande djup för dessa. Optoslangen ska placeras 

längs den yttre dikeskanten om inte annat 

överenskommits. Väghållaren ansvarar inte för 

eventuella skador, som kan åstadkommas på 

optoslangen p.g.a. normala vägunderhållsåtgärder. 

Sökanden ska även ta kontakt med berörda ägare av 

förlagda rör, kablar, ledningar eller andra anordningar 

för att säkerställa att ingen åverkan görs på dessa. 4. 

Den bifogade trafikanordningsplanen (TA-planen) ska 

följas vid arbetet. 5. Då arbete inte pågår ska 

arbetsredskap, maskiner, upplag och övriga anordningar 

förvaras utanför vägområdet och så att de inte utgör en 

fara för trafiken. 6. Den planerade åtgärden ska utföras 

senast inom ett år från beslutsdatum. Om så inte sker 

förfaller tillståndet. Det finns möjlighet att ansöka om 

förlängning av utförandetiden. 7. Sökanden ska på egen 

bekostnad utföra alla erforderliga åtgärder för 

skyddande av optoslangen eller dennas anordningar, 

vilket inkluderar flyttning vid behov, ifall vägen byggs 

om, breddas, grundförbättras eller förses med 

trafikanordningar såsom vägmärken, vägbelysning eller 

dylikt. 8. För framtida lokalisering av optoslangarna ska 

dessa GPS-inmätas och levereras i DWG format. 

Uppgifterna ska skickas till Infrastrukturavdelningen för 

kännedom senast vid slutssyn av arbetet eller i 

överenskommelse med väghållaren. Koordinatsystemet 

ska vara ETRS GK20 med höjdsystemet N2000. 9. Alla 

kostnader för arbetet betalas av sökanden. Sökanden 

svarar även för eventuella reparationskostnader av 

körbanor, vägslänter och diken, vilka föranleds av 

arbetet, under fem års tid räknat från det att åtgärden 

avslutats. 10. För närmare bestämning av tiden för 

arbetet och med arbetsutförandet sammanhängande 

åtgärder ska sökanden kontakta vägmästare vid 

vägunderhållet. (Se kontaktuppgifter under rubriken 

Information.)



Diarienr.  ÅLR 2019/6337 Reg.datum  19-08-2019 Beslutsdatum   2019-09-20

Ärendemening Tillstånd för arbete eller åtgärder inom vägområde

Motpart Ålands Telefonandelslag

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart,

Föredragande Lindfors Elin,
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Beslut

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

allmänna vägar i landskapet Åland beslöt Ålands 

landskapsregering att bevilja Ålands Telefonandelslag 

tillstånd för förläggning av kabel i två befintliga rör 

genom landsväg nr 250 Godbyvägen respektive 

landsväg nr 2 Nya Godbyvägen i Jomala kommun, enligt 

bifogad karta och de villkor som anges nedan. Villkor 1. 

Arbetet får inte påbörjas innan infrastrukturavdelningens 

representant givit sökanden klartecken att påbörja 

arbetet. Försyn ska hållas på platsen innan 

arbetsutförandet och en slutsyn ska hållas i samband 

med åtgärdens färdigställande. Synerna utförs av en 

representant från Infrastrukturavdelningen. Vid synerna 

ska sökanden närvara och gärna även utföraren. Om 

sökanden inte kan närvara vid en syn ska denne utse en 

representant som vid synen har en fullmakt med 

beslutanderätt. Vägområdet ska efter arbetet återställas 

till minst samma skick som innan åtgärden utfördes och 

enligt eventuella anvisningar från väghållarens 

representant. 2. Kabeln ska placeras i befintligt rör 

genom vägen. Övriga platser ska kabeln placeras på ett 

ledningsdjup av minst 600 mm. Om detta inte går att 

genomföra på delar av sträckan ska sökanden meddela 

väghållaren om vilka delsträckor som berörs och 

avvikande djup för dessa. Kabeln ska placeras längs den 

yttre dikeskanten om inte annat överenskommits. 

Väghållaren ansvarar inte för eventuella skador, som 

kan åstadkommas på kablarna p.g.a. normala 

vägunderhållsåtgärder. Sökanden ska även ta kontakt 

med berörda ägare av förlagda rör, kablar, ledningar 

eller andra anordningar för att säkerställa att ingen 

åverkan görs på dessa. 3. Då arbete inte pågår ska 

arbetsredskap, maskiner, upplag och övriga anordningar 

förvaras utanför vägområdet och så att de inte utgör en 

fara för trafiken. 4. Den planerade åtgärden ska utföras 

senast inom ett år från beslutsdatum. Om så inte sker 

förfaller tillståndet. Det finns möjlighet att ansöka om 

förlängning av utförandetiden. 5. Sökanden ska på egen 

bekostnad utföra alla erforderliga åtgärder för 

skyddande av kablarna 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 kablarna ska dessa 

GPS-inmätas och levereras i DWG format. Uppgifterna 

ska skickas till Infrastrukturavdelningen för kännedom 

senast vid slutssyn av arbetet eller i överenskommelse 

med väghållaren. 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 arbetet, 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 vägmästare vid vägunderhållet. (Se 

kontaktuppgifter under rubriken Information.)



Diarienr.  ÅLR 2019/7207 Reg.datum  20-09-2019 Beslutsdatum   2019-09-20

Diarienr.  ÅLR 2019/7206 Reg.datum  20-09-2019 Beslutsdatum   2019-09-20

Diarienr.  ÅLR 2019/6865 Reg.datum  05-09-2019 Beslutsdatum   2019-09-20

Diarienr.  ÅLR 2018/3358 Reg.datum  27-04-2018 Beslutsdatum   2019-09-20

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne,

Ärendemening Investeringsstöd

Motpart Mickelsö handelsträdgård

Beslut
Beviljades 27.826,09 euro i investeringsstöd för 

bevattning.

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve,

Föredragande Franzell Leif,

Ärendemening Radioreklam för Visa vägen

Motpart

Beslut
Ålands landskapsregering beslöt godkänna offert från 

den 17 september 2019 från Steel FM.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Avdelningschef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Stenbäck Niklas,

Föredragande Storfors Elisabeth,

Ärendemening Presentationsmaterial till Visa vägen

Motpart

Beslut
Ålands landskapsregering beslöt godkänna offert från 

den 17 september 2019 från Strax Kommunikation.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Avdelningschef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Stenbäck Niklas,

Föredragande Storfors Elisabeth,
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Diarienr.  ÅLR 2019/2705 Reg.datum  27-03-2019 Beslutsdatum   2019-09-20

Diarienr.  ÅLR 2019/7225 Reg.datum  20-09-2019 Beslutsdatum   2019-09-20

Diarienr.  ÅLR 2018/4194 Reg.datum  23-05-2018 Beslutsdatum   2019-09-20

Ärendemening
Teknisk kontroll av ansökan om EU-finansiering/ Leader 

projekt: Barnens trädgård och snickeri

Motpart Ålands 4H-distrikt r.f.

Beslut

Beslöts i enlighet med LAG:s förordande godkänna att 

talkoarbete med maskiner får ingå i projektets egna, 

privata finansieringsandel in natura del. In natura med 

maskin godkänns inom ramen för nuvarande budget. 

Hyrrä-nummer:75698

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne,

Föredragande Åkergård Kenneth,

Ärendemening Konferensbidrag

Motpart

Beslut Beviljas

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Utvecklings- och 

hållbarhetsenheten tjänstemannabeslut

Beslutande Nikula Vivan,

Föredragande

Ärendemening Investeringsstöd

Motpart

Beslut
Enligt redovisade kostnader för investeringsstöd betalas 

stödbeloppet ut på 6.800 euro.

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne,

Föredragande Eliasson-Myllykoski Siv,

Ärendemening Startstöd till unga odlare

Motpart

Beslut Beslöts utbetala andra raten, 12.000 euro.

Föredragande Eliasson-Myllykoski Siv,
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Diarienr.  ÅLR 2019/6870 Reg.datum  06-09-2019 Beslutsdatum   2019-09-20

Diarienr.  ÅLR 2019/3286 Reg.datum  23-04-2019 Beslutsdatum   2019-09-20

Diarienr.  ÅLR 2019/2792 Reg.datum  29-03-2019 Beslutsdatum   2019-09-20

Ärendemening
Teknisk kontroll av ansökan om EU-finansiering Leader 

Projekt: Utveckling av Matsmårs

Motpart Garantiföreningen för Måtsmårs rf

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne,

Föredragande Åkergård Kenneth,

Ärendemening Investeringsstöd

Motpart Skärgårdsbröd Ab

Beslut

Beviljas delfinansiering från Europeiska jordbruksfonden 

och Ålands landskapsregeringen inom ramen för 

landsbygdsutvecklingsprogram för landskapet Åland 

2014–2020 i enlighet med landskapslagen om 

finansiering av landsbygdsnäringar (ÅFS 2016:29). 

Beviljas 30 %, högst 60.840,00 euro. Hyrrä-

nummer:10898

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne,

Föredragande Åkergård Kenneth,

Ärendemening Företagsinvestering

Motpart Fananamma Ab

Beslut

Beviljas delfinansiering från Europeiska jordbruksfonden 

och Ålands landskapsregeringen inom ramen för 

landsbygdsutvecklingsprogram för landskapet Åland 

2014–2020 i enlighet med landskapslagen om 

finansiering av landsbygdsnäringar (ÅFS 2016:29). 

Beviljas delfinansiering om 20 %, högst 2.500 euro. 

Hyrrä-nummer:107530

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne,

Föredragande Åkergård Kenneth,

https://w3d3.regeringen.ax/Reports/Rpe_ALR_declist03.asp?DIARYREF=2&TYPE=%5bobject%20Screen%5d
https://w3d3.regeringen.ax/Reports/Rpe_ALR_declist03.asp?DIARYREF=2&TYPE=%5bobject%20Screen%5d
https://w3d3.regeringen.ax/Reports/Rpe_ALR_declist03.asp?DIARYREF=2&TYPE=%5bobject%20Screen%5d


Diarienr.  ÅLR 2018/2154 Reg.datum  12-03-2018 Beslutsdatum   2019-09-20

Ärendemening
Teknisk kontroll av ansökan om EU-finansiering/ Leader 

Projekt: Grunnebetet Bockberg Strömma Hammarland

Motpart

Beslut Beslöts avslå ansökan. Hyrrä-nummer: 68814

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne,

Föredragande Åkergård Kenneth,

Beslut Beslöts avslå ansökan. Hyrrä-nummer: 95087

https://w3d3.regeringen.ax/Reports/Rpe_ALR_declist03.asp?DIARYREF=2&TYPE=%5bobject%20Screen%5d

