
Diarienr.  ÅLR 2020/4086 Reg.datum  25-05-2020 Beslutsdatum   2020-05-26

Diarienr.  ÅLR 2020/2142 Reg.datum  12-03-2020 Beslutsdatum   2020-05-26

Diarienr.  ÅLR 2020/3531 Reg.datum  08-05-2020 Beslutsdatum   2020-05-26

Diarienr.  ÅLR 2020/4107 Reg.datum  26-05-2020 Beslutsdatum   2020-05-26

Beslutslista för ÅLR

Beslutsdatum mellan 2020-05-26 och 2020-05-26

20 cases found

Beslutande organ Utbildnings- och kulturavdelningen Avdelningschef tjänstemannabeslut

Beslutande Stenbäck Niklas, 

Föredragande

Ärendemening Penninginsamling

Motpart Stödföreningen Ålands Barnfond r.f.

Beslut

Beviljat Giltighetstid och –område: Tillståndet gäller för tiden 26-31.5.2020 – 

landskapet Åland. Syfte: Till stöd för föreningens verksamhet. Insamlingssätt: 

Genom internet och sociala medier. 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 

webbplats www.regeringen.ax.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och internationella 

frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande

Ärendemening Teknisk kontroll av ansökan om EU-finansiering Leader Projekt: Hullvik brygga

Motpart Vårdö fiskelag

Beslut

Beslöts att inom ramen för Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) för 

perioden 2014-2020, unionsprioritering 4, ökning av sysselsättningen och den 

territoriella sammanhållningen bevilja stödfinansiering om 60 %, dock högst 

4.757,52 euro för projektet ”Hullvik brygga”. Projektet har behandlats och 

godkänts av Leader Åland den 31 mars 2020 och inlämnats till 

landskapsregeringen för laglighetskontroll 16 april 2020. (106 N3)

Beslutande organ Näringsavdelningen Fiskeribyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Eklund-Melander Jenny, 

Föredragande Stolt Ralf, 

Ärendemening Bokare

Motpart

Beslut Förordnande 229 I1.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Avdelningschef tjänstemannabeslut

Beslutande Österlund Yvonne, 

Föredragande



Diarienr.  ÅLR 2020/2793 Reg.datum  07-04-2020 Beslutsdatum   2020-05-26

Diarienr.  ÅLR 2020/3645 Reg.datum  12-05-2020 Beslutsdatum   2020-05-26

Diarienr.  ÅLR 2020/3827 Reg.datum  19-05-2020 Beslutsdatum   2020-05-26

Diarienr.  ÅLR 2020/3828 Reg.datum  19-05-2020 Beslutsdatum   2020-05-26

Ärendemening Finansieringsansökan, utökat likviditetsstöd

Motpart Viking Line Abp

Beslut
Beviljas ett stöd om 20 %, dock högst 800.000 euro, av beviljad 

likviditetskredit. (182 N1)

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 

Ärendemening Finansieringsansökan, tillfälligt likviditetsstöd

Motpart Viking Line Abp

Beslut
Beviljas ett stöd om 20 %, dock högst 200.000 euro, av beviljad 

likviditetskredit. (181 N1)

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 

Ärendemening Utlåtande över finansieringsansökan till Finnvera Abp, likviditetsgaranti

Motpart Storfors & Co Ab

Beslut
Beslöts förorda en lånegaranti för en likviditetskredit om maximalt 100.000 

euro (80 % garanti motsvarar 80.000 euro). (180 N1)

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 

Ärendemening Utlåtande över finansieringsansökan till Finnvera Abp, likviditetsgaranti

Motpart PR Byggnadsmaterial Ab

Beslut
Beslöts förorda en lånegaranti för en likviditetskredit om maximalt 42.000 

euro (80 % garanti motsvarar 33.600 euro). (179 N1)

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 

Ärendemening Museiguide

Motpart

Beslut Arbetsavtal nr 98-101 U1



Diarienr.  ÅLR 2020/2077 Reg.datum  11-03-2020 Beslutsdatum   2020-05-26

Diarienr.  ÅLR 2018/6952 Reg.datum  20-08-2018 Beslutsdatum   2020-05-26

Diarienr.  ÅLR 2020/3481 Reg.datum  07-05-2020 Beslutsdatum   2020-05-26

Diarienr.  ÅLR 2020/3485 Reg.datum  07-05-2020 Beslutsdatum   2020-05-26

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Gester Consulting and Investment Ab

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och internationella 

frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica, 

Föredragande

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Mariehus Ab

Beslut

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för att utveckla och förvalta fastigheter 

samt för att bedriva uthyrning av bostäder och därmed förenlig 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. 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. Landskapsregeringen meddelar 

sökanden att fastigheter kan ägas och besittas utan näringsrätt, eftersom 

detta inte utgör sådan näringsutövning som omfattas av landskapslag 

(1996:47) om rätt att utöva näring.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och internationella 

frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica, 

Föredragande

Ärendemening Finansieringsansökan

Motpart Concept II Ab

Beslut
Utifrån godkända stödberättigande kostnader bevilja 4.620,46 euro för 

utbetalning. (177 N1)

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån tjänstemannaföredragning

Beslutande Stolt Ralf, 

Föredragande Alopaeus Sara, 

Ärendemening Finansieringsansökan

Motpart Brändö Andelshandel

Beslut
Utifrån godkända stödberättigande kostnader bevilja 2.340 euro för 

utbetalning. (176 N1)

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån tjänstemannaföredragning

Beslutande Stolt Ralf, 

Föredragande Alopaeus Sara, 



Diarienr.  ÅLR 2020/3539 Reg.datum  08-05-2020 Beslutsdatum   2020-05-26

Diarienr.  ÅLR 2020/3597 Reg.datum  11-05-2020 Beslutsdatum   2020-05-26

Diarienr.  ÅLR 2020/4046 Reg.datum  25-05-2020 Beslutsdatum   2020-05-26

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Djurviks Gästgård Öppet bolag

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och internationella 

frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica, 

Föredragande

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Fresh Air Ventilation i Uppsala AB

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 22 - 26.6.2020. Villkor: 1. Tillståndet 

gäller för ventilationsarbeten. 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 Åländska bin

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 26.5.2020-25.5.2024 Villkor: 1. 

Tillståndet gäller för biodling, pollineringstjänster för äppelodlare, tjänster och 

hjälp för andra biodlare samt för försäljning av honung. 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

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för konsultverksamhet till företag inom 

affärs- och teknikutveckling samt för att investera och utveckla onoterade och 

noterade företag samt 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.



Diarienr.  ÅLR 2020/4051 Reg.datum  25-05-2020 Beslutsdatum   2020-05-26

Diarienr.  ÅLR 2019/8547 Reg.datum  04-11-2019 Beslutsdatum   2020-05-26

Diarienr.  ÅLR 2019/9410 Reg.datum  03-12-2019 Beslutsdatum   2020-05-26

Ärendemening Trafiktillstånd för beställningstrafik med buss, förnyande

Motpart Viking Line Buss Ab

Beslut

Landskapsregeringen beslutade bevilja Viking Line Buss Ab trafiktillstånd för 

att idka linjetrafik inom Mariehamns stad. Tillståndet gäller perioden från 

1.1.2020 till och med 31.12.2021. Landskapsregeringen beslutade vidare att 

bevilja nedsatt avgift enligt 7 § landskapslag (1993:27) om grunderna för 

avgifter till landskapet.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå tjänstemannaföredragning

Beslutande Eriksson Sten, 

Föredragande Lundén Christina, 

Ärendemening Museivärdar Kastelholms slott, 2020

Motpart

Beslut Arbetsavtal nr 102-103 U1

Beslutande organ Utbildnings- och kulturavdelningen Avdelningschef tjänstemannabeslut

Beslutande Stenbäck Niklas, 

Föredragande

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Ålands Curling Ab

Beslut

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för drift av curlinghall. 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

Beslut

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för turism, logi och kafé. 2. Bolaget skall 

ha hemort på Åland. 3. Minst två tredjedelar av ledamöterna och 

suppleanterna i styrelsen skall ha åländsk hembygdsrätt eller utan avbrott ha 

varit bosatta i landskapet Åland under minst fem år. 4. Verksamheten skall 

bedrivas på svenska. 5. I verksamheten bör lokala resurser och lokal 

arbetskraft användas i mån av möjlighet. 6. Verksamheten skall vara förenlig 

med god sed och tillåten i lag. Ett villkor för tillståndet är att 

verksamhetsspråket är svenska. Detta innebär att kunder ska garanteras 

service och information på svenska samt att de anställda som är placerade på 

Åland ska kunna använda svenska i sitt dagliga arbete och få all information 

rörande anställningsförhållandet på svenska. Tillståndet gäller under 

förutsättning att villkoren är uppfyllda.



Diarienr.  ÅLR 2020/4088 Reg.datum  25-05-2020 Beslutsdatum   2020-05-26

Diarienr.  ÅLR 2019/8543 Reg.datum  04-11-2019 Beslutsdatum   2020-05-26

Ärendemening Museivärdar Ålands skolmuseum, Vårdö, 2020

Motpart

Beslut Arbetsavtal nr 104-105 U1

Beslutande organ Utbildnings- och kulturavdelningen Avdelningschef tjänstemannabeslut

Beslutande Stenbäck Niklas, 

Föredragande

Ärendemening Registrering av företag som handlar med fodermedel

Motpart Miro-Transport Ab

Beslut
Landskapsregeringen har beslutat godkänna Er anmälan om registrering som 

ett företag som handlar med fodermedel.

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve, 

Föredragande Danielsson Tina, 


