
Diarienr.  ÅLR 2020/619 Reg.datum  21-01-2020 Beslutsdatum   2020-04-28

Diarienr.  ÅLR 2020/3102 Reg.datum  22-04-2020 Beslutsdatum   2020-04-28

Diarienr.  ÅLR 2020/3003 Reg.datum  17-04-2020 Beslutsdatum   2020-04-28

Diarienr.  ÅLR 2015/7780 Reg.datum  26-06-2015 Beslutsdatum   2020-04-28

Beslutslista för ÅLR

Beslutsdatum mellan 2020-04-28 och 2020-04-28

21 cases found

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Ärendemening Anmälan om ändring/upphörande av ekologisk produktion

Motpart

Beslut
Landskapsregeringen har beslutat godkänna Er anmälan om förändring i 

verksamheten fr o m 14.4.2020. 

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve, 

Föredragande Danielsson Tina, 

Ärendemening Dispens för konventionellt utsäde

Motpart

Beslut
Dispens beviljas för användning av konventionellt utsäde i enlighet med Er 

ansökan.

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande Danielsson Tina, 

Föredragande

Ärendemening Remissbegäran för utkast på den nya läroplanen för grundskolan på Åland

Motpart

Beslut

Inom utbildnings- och kulturavdelningen utarbetas ett förslag till ny läroplan för 

grundskolan på Åland. Landskapsregeringen beslöt 28.4 2020 att utkast på åtta 

(8) av de nya ämnesdelarna ska gå ut på remiss till alla skolor och övriga berörda 

instanser på Åland. Ämnena är biologi, geografi, fysik, kemi, omgivningskunskap, 

engelska, idrott och slöjd. De sista läroämnena kommer att gå ut på remiss under 

hösten 2020 vartefter att de färdigställs. Remisstiden pågår från 29.4 – 1.7 2020 

med möjlighet till förlängning om behov uppstår. Utbildnings- och 

kulturavdelningen ber alla remissinstanser att lämna in synpunkter gällande de 

delområden som berör deras verksamhet. Utbildnings- och kulturavdelningen ber 

att remissbegäran vidarebefordras till berörda nämnder, grupper och tjänstemän. 

Utkasten till ämnesdelarna finns som bilaga. Kommentarer och synpunkter på 

utkastet ska skickas till registrator@regeringen.ax senast den 1 juli 2020 med 

hänvisning till ärendenummer ÅLR2020/619 med rubriken Remiss ämnesdel X.

Beslutande organ Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån tjänstemannaföredragning

Beslutande Storfors Elisabeth, 

Föredragande Halme-Wiklund Katarina, 



Diarienr.  ÅLR 2020/3132 Reg.datum  23-04-2020 Beslutsdatum   2020-04-28

Diarienr.  ÅLR 2020/3106 Reg.datum  22-04-2020 Beslutsdatum   2020-04-28

Diarienr.  ÅLR 2020/3202 Reg.datum  27-04-2020 Beslutsdatum   2020-04-28

Diarienr.  ÅLR 2020/3161 Reg.datum  24-04-2020 Beslutsdatum   2020-04-28

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Ärendemening Utlåtande över finansieringsansökan till Finnvera Abp, likviditetsgaranti

Motpart Respond4You Ab

Beslut
Beslöts förorda en lånegaranti för en likviditetskredit om maximalt 202.000 euro 

(80 % garanti motsvarar 161.600 euro). (122 N1) 

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 

Ärendemening Finansieringsansökan, tillfälligt likviditetsstöd

Motpart RoNo Rent

Beslut
Beviljas ett stöd om 20 %, dock högst 15.000 euro, av beviljad likviditetskredit. 

(121 N1)

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 

Ärendemening Finansieringsansökan, tillfälligt likviditetsstöd

Motpart Investor Lemland AB

Beslut
Beviljas ett stöd om 20 %, dock högst 25.000 euro, av beviljad likviditetskredit. 

(120 N1)

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 

Ärendemening Projektansökan Eruf, utveckla framtidens företag - från idé till export

Motpart Ålands Näringsliv r.f

Beslut

Beslöts fatta beslut om ändring i det den 18.12.2015 beviljade stödet till 

projektet ”Utveckla framtidens företag - från idé till export” inom ramen för 

Ålands strukturfondsprogram ”Entreprenörskap och kompetens”. Enligt 

stödbeslutet av den 18.12.2015 kan de sista 20 % av finansieringsbidraget inte 

betalas ut förrän ansökan om utbetalning av stöd, slutrapport samt uppföljning är 

mottagen och godkänd av landskapsregeringen. Beslöts att i det enskilda fallet 

möjliggöra utbetalning av ytterligare 10 % av det beviljade stödet för att 

underlätta genomförandet av projektet och med hänvisning till att redan ett 

innehållande av 10 % av projektbudgeten renderar i en hög innehållen 

stödsumma innan slututbetalning. Beslutet av den 18.12.2015 med ändringar 

beslutade om den 5.12.2017 kvarstår i övrigt oförändrat.

Föredragande Åkergård Kenneth, 



Diarienr.  ÅLR 2020/3075 Reg.datum  21-04-2020 Beslutsdatum   2020-04-28

Diarienr.  ÅLR 2020/3188 Reg.datum  24-04-2020 Beslutsdatum   2020-04-28

Diarienr.  ÅLR 2015/7780 Reg.datum  26-06-2015 Beslutsdatum   2020-04-28

Ärendemening Projektansökan Eruf, utveckla framtidens företag - från idé till export

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Stolt Ralf, 

Föredragande Alopaeus Sara, 

Ärendemening Tillstånd att ringmärka fåglar på Åland

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljar sökanden tillstånd att fånga fåglar för ringmärkning 

inom landskapet Åland med följande villkor: - Fångsten och ringmärkningen sker 

enligt ett ikraftvarande ringmärkningstillstånd (935). - Naturhistoriska 

centralmuseets anvisningar för ringmärkning av fåglar måste följas. - Vid 

fångsten får fågelnät användas, när det enligt ringmärkningsanvisningar och 

allmän praxis är en lämplig fångstmetod för arten. - Tillståndet gäller inom hela 

landskapet Åland. - Fångst av vilt räknas enligt jaktlagen som jakt. Därför måste 

markägarens eller besittningsrättinnehavarens tillstånd införskaffas för 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 

31.12.2024.

Beslutande organ Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån Tjänstemannabeslut

Beslutande Abrahamsson David, 

Föredragande

Ärendemening Tillstånd att skrämma havsörn med hjälp av drönare

Motpart Näringsavdelningen

Beslut

Landskapsregeringen beviljar sökanden tillstånd att även under våren 2020, med 

början den 24 april, i forskningssyfte samt för att skydda häckande ådfågel inom 

Ålands viktigaste kvarvarande häckningsplats, skrämma havsörnar på Natura 

2000-området Lågskär (FI1400058) under perioden från slutet av april till slutet 

av maj månad med följande villkor: Försöket genomförs av landskapsregeringens 

enhet för jakt- och viltvård med hjälp av en inhyrd professionell drönarpilot. 

Under våren 2020 kan drönare även användas för att motverka häckningsförsök 

av havsörn på land på Lågskär. Försöket görs i samförstånd med Ålands 

fågelskyddsförening som bemannar fågelstationen på Lågskär. Fågelskådarna är 

ombedda att dokumentera havsörnförekomst före och efter försöket och även i 

början av juli göra en uppföljning av ådornas ungproduktion för säsongen 2020. 

Resultat rapporteras senast den 31.10.2020 till miljöbyrån. 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 för flygning med drönare gäller till 

och med 30.6.2020.

Beslutande organ Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån Tjänstemannabeslut

Beslutande Häggblom Maija, 

Föredragande

Ärendemening Utlåtande över finansieringsansökan till Finnvera Abp, likviditetsgaranti

Motpart Tara Trading Ab

Beslut
Beslöts förorda en lånegaranti för en likviditetskredit om maximalt 150.000 euro 

(80 % garanti motsvarar 120.000 euro). (123 N1) 

Föredragande Åkergård Kenneth, 



Diarienr.  ÅLR 2015/936 Reg.datum  02-02-2015 Beslutsdatum   2020-04-28

Diarienr.  ÅLR 2020/2723 Reg.datum  06-04-2020 Beslutsdatum   2020-04-28

Diarienr.  ÅLR 2020/2813 Reg.datum  08-04-2020 Beslutsdatum   2020-04-28

Diarienr.  ÅLR 2020/2877 Reg.datum  14-04-2020 Beslutsdatum   2020-04-28

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Ärendemening Näringsrätt

Motpart OP Kapitalförvaltning Ab

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 28.4.2020-27.4.2025. Villkor: 1. Tillståndet 

gäller för kapitalförvaltningstjänster. 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

Ärendemening Näringsrätt

Motpart PricewaterhouseCoopers Oy

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 1.7.2020-30.6.2025. Villkor: 1. Tillståndet 

gäller för revision och därmed sammanhängande verksamhet. 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

Ärendemening Ålands Strukturfonds Program 2014-2020 Business Lab 2015

Motpart Högskolan på Åland

Beslut
Utifrån godkända stödberättigande kostnader bevilja 22.617,10 euro för 

utbetalning. (118 N1)

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån tjänstemannaföredragning

Beslutande Stolt Ralf, 

Föredragande Alopaeus Sara, 

Motpart Ålands Näringsliv r.f

Beslut
Utifrån godkända stödberättigande kostnader bevilja 65.886,94 euro för 

utbetalning. (117 N1)



Diarienr.  ÅLR 2020/3018 Reg.datum  20-04-2020 Beslutsdatum   2020-04-28

Diarienr.  ÅLR 2020/3220 Reg.datum  27-04-2020 Beslutsdatum   2020-04-28

Diarienr.  ÅLR 2020/1668 Reg.datum  26-02-2020 Beslutsdatum   2020-04-28

Ärendemening Näringsrätt

Motpart StallhagenUpplevelser AB

Beslut

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för Pub Stallhagen och Gårdsbutiken vid 

bryggeriet Stallhagen. 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

Ärendemening Näringsrätt

Motpart SL Måleri Ab

Beslut

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för målningsarbete och mattläggning. 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

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Sandströms fastighets ab

Beslut

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för uthyrning av fastigheter. 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 Lindqvist Monica, 

Föredragande



Diarienr.  ÅLR 2020/506 Reg.datum  17-01-2020 Beslutsdatum   2020-04-28

Diarienr.  ÅLR 2020/1991 Reg.datum  09-03-2020 Beslutsdatum   2020-04-28

Diarienr.  ÅLR 2020/3221 Reg.datum  27-04-2020 Beslutsdatum   2020-04-28

Beslutande organ Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån Tjänstemannabeslut

Beslutande Alipour Jaber Mohammad, 

Föredragande

Ärendemening Förtur på Föglölinjen 2020

Motpart Åkeri L. Gustavsson Ab

Beslut

Förtur på Föglölinjen år 2020 beviljas för sökandens, Åkeri L. Gustavsson Ab, 

långtradare på följande avgångar under perioden 15.6-9.8.2020: Avg. kl. 13:15 

Svinö-Degerby lördagar med retur avg. kl. 15:05. Förturen gäller en långtradare 

(ÅLC151, ÅLK525, ÅLA1554, ÅLA2444 eller ÅLF268), längd 17 m och vikt 20–40 

ton beroende av gods. Beviljat förtursfordon ska vara klart att köra ombord 

senast 10 minuter före annonserad avgångstid och intyget över beviljad förtur 

ska finnas i fordonet.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Transportbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Karlman Niklas, 

Föredragande Karlsson Gunilla, 

Ärendemening Förtur på Föglölinjen 2020

Motpart M.A.T-Fish Ab

Beslut

Förtur på Föglölinjen år 2020 beviljas för sökandens, M.A.T-Fish Ab, fordon på 

följande avgångar; Avg. kl. 00:05 Svinö-Degerby, söndag-torsdag (mot 

beställning 1.1–31.5 och 1.9-31.12.2020). Notera att avg. kl. 00:05 tillsvidare 

skjuts fram till kl. 05:10 natten till måndag och tisdag p.g.a. rådande 

beredskapsläge och indragna avgångar hos de kommersiella rederierna under 

pågående pandemi. Avg. kl. 10:10 och kl. 12:00 Degerby-Svinö, måndag-lördag. 

Förturen gäller en långtradare (ÅLF268, ÅLC151, ÅLK525, ÅLA1554 eller 

ÅLA2444), längd 17 m och vikt 40–45 ton. Förtur beviljas även för personalens 

arbetsresor på följande avgångar; Avg. kl. 07:05 Svinö-Degerby måndag-fredag 

med retur kl. 16:15 (ÅLA4252). Avg. kl. 07:05 Svinö-Degerby, måndag-tisdag 

beroende på Fjärdvägens turlista (YIP370). Förturen gäller personbilar (ÅLA4252, 

YIP370), längd 4,5 m. Beviljat förtursfordon ska vara klart att köra ombord 

senast 10 minuter före annonserad avgångstid och intyget över beviljad förtur 

ska finnas i fordonet.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Transportbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Karlman Niklas, 

Föredragande Karlsson Gunilla, 

Ärendemening Erkännande av yrkeskvalifikationer

Motpart

Beslut

Villkorligt beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer. Sökandens 

yrkeskvalifikationer erkänns och medför behörighet att verka som socialarbetare i 

landskapet Åland efter att sökanden avlagt ett lämplighetsprov. 

Lämplighetsprovet för behörighet som socialarbetare är en kompensationsåtgärd 

som består av kompletterande studier i: Del 1. Social- och socialförsäkrings- och 

familjerätt. Del 4. Det sociala området på Åland. Lämplighetsprovet kan avläggas 

vid Öppna högskolan på Åland. Landskapsregeringen fattar det slutgiltiga beslutet 

om erkännande av sökandens yrkeskvalifikationer efter det att sökanden ansökt 

om slutligt beslut och tillställt landskapsförvaltningen ett intyg över att 

lämplighetsprovet är avlagt.

Beslutande organ Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån tjänstemannaföredragning

Beslutande Storfors Elisabeth, 

Föredragande Rumander Annette, 



Ärendemening Överträdelse av myndighets bud

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen konstaterar att ni uppsåtligen har överträtt 

landskapsregeringens beslut. Landskapsregeringen beslutar nu att vitesförelägga 

er vid ett vite på 10 000 € att hålla fjäderfän inomhus mellan den 1 mars och den 

31 maj varje år (Dnr: ÅLR 2020/2561). Detta beslut ska följas och verkställas 

omedelbart även om ändring har sökts.


