
Diarienr.  ÅLR 2019/6132 Reg.datum  09-08-2019 Beslutsdatum   2020-06-18

Diarienr.  ÅLR 2019/2011 Reg.datum  07-03-2019 Beslutsdatum   2020-06-18

Diarienr.  ÅLR 2019/2039 Reg.datum  07-03-2019 Beslutsdatum   2020-06-18

Beslutslista för ÅLR

Beslutsdatum mellan 2020-06-18 och 2020-06-18

16 cases found

Ärendemening Erkännande av yrkeskvalifikationer

Motpart

Beslut

Sökandens yrkeskvalifikationer erkänns och medför 

behörighet att verka som klasslärare i årskurs 1–6 i 

grundskolor på Åland.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Storfors Elisabeth, 

Föredragande Rumander Annette, 

Ärendemening Erkännande av yrkeskvalifikationer, klasslärare

Motpart

Beslut

Sökandens yrkeskvalifikationer erkänns och medför 

behörighet att verka som klasslärare i årskurs 1–6 i 

grundskolor på Åland.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Storfors Elisabeth, 

Föredragande Rumander Annette, 

Ärendemening Erkännande av yrkeskvalifikationer, klasslärare

Motpart

Beslut

Sökandens yrkeskvalifikationer erkänns och medför 

behörighet att verka som klasslärare i årskurs 1–6 i 

grundskolor på Åland.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Storfors Elisabeth, 

Föredragande Rumander Annette, 



Diarienr.  ÅLR 2020/1714 Reg.datum  26-02-2020 Beslutsdatum   2020-06-18

Diarienr.  ÅLR 2020/1714 Reg.datum  26-02-2020 Beslutsdatum   2020-06-18

Diarienr.  ÅLR 2020/4345 Reg.datum  01-06-2020 Beslutsdatum   2020-06-18

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Piiraisen Viherpalvelu Oy

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica, 

Föredragande

Ärendemening Annonskampanj för Visa vägen

Motpart Ålandstidningen

Beslut
Ålands landskapsregering beslöt godkänna offert från den 

15 juni från Ålandstidningen.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Storfors Elisabeth, 

Föredragande Regårdh Bodil, 

Ärendemening Annonskampanj för Visa vägen

Motpart Ålandstidningen

Beslut
Ålands landskapsregering beslöt godkänna offert från den 

11 juni från tidningen Nya Åland.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Storfors Elisabeth, 

Föredragande Regårdh Bodil, 



Diarienr.  ÅLR 2020/4587 Reg.datum  04-06-2020 Beslutsdatum   2020-06-18

Diarienr.  ÅLR 2020/4653 Reg.datum  05-06-2020 Beslutsdatum   2020-06-18

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Mariepark Ab

Beslut

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för att upprätthålla och 

bedriva nöjesparkanläggning, för att bedriva 

restaurangverksamhet samt rederiverksamhet jämte 

därmed sammanhängande verksamhet, för att äga och 

besitta samt idka handel med aktier. 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

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 18.6 - 2.11.2020. 

Villkor: 1. Tillståndet gäller för att förbereda mark för 

installation av skogsmaterial och installation av 

skogsmaterial. 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 2020/5175 Reg.datum  16-06-2020 Beslutsdatum   2020-06-18

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Takanoha Ab

Beslut

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för IT-

konsultverksamhet. 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 Truck-Oil Oy

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 18.6.2020-17.6.2025. 

Villkor: 1. Tillståndet gäller för bränslefördelning på Åland. 

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



Diarienr.  ÅLR 2020/2718 Reg.datum  06-04-2020 Beslutsdatum   2020-06-18

Diarienr.  ÅLR 2020/5227 Reg.datum  17-06-2020 Beslutsdatum   2020-06-18

Diarienr.  ÅLR 2020/5153 Reg.datum  16-06-2020 Beslutsdatum   2020-06-18

Diarienr.  ÅLR 2020/2819 Reg.datum  08-04-2020 Beslutsdatum   2020-06-18

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 

Ärendemening
Utlåtande över finansieringsansökan till Finnvera Abp, 

likviditetsgaranti

Motpart Farahani AB

Beslut

Beslöts förorda en lånegaranti för en likviditetskredit om 

maximalt 51.200 euro (80 % garanti motsvarar 40.960 

euro). (558 N1) 

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 

Ärendemening Finansieringsansökan, tillfälligt likviditetsstöd

Motpart Cainby Ab

Beslut
Beviljas ett stöd om 20 %, dock högst 40.000 euro, av 

beviljad likviditetskredit. (557 N1)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 

Ärendemening Hembygdsrätt

Motpart

Beslut
Landskapsregeringen beviljar ansökan om åländsk 

hembygdsrätt.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Åkerblom Marcus, 

Föredragande



Diarienr.  ÅLR 2020/4338 Reg.datum  01-06-2020 Beslutsdatum   2020-06-18

Diarienr.  ÅLR 2019/9549 Reg.datum  10-12-2019 Beslutsdatum   2020-06-18

Ärendemening Tillgänglighetsunderstöd

Motpart Bostads Ab Nygatan 17

Beslut
Landskapsregeringen beviljar Er 1478,25 euro för en 

tillgänglighetsanpassning i BAB Nygatan 17 lägenhetshus. 

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Eriksson Sten, 

Föredragande Mattsson Peter, 

Ärendemening Amorteringsuppskov

Motpart Fastighets Ab Torsholma Bostäder

Beslut

Landskapsregeringen beslutade att bevilja Fab Torsholma 

amorteringsfrihet för lån 340168 och 4580002, nästa 

amortering sker 1.4.2021. Lånetiden förlängs med 

motsvarande tid om låntagaren så önskar.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Eriksson Sten, 

Föredragande Mattsson Peter, 

Ärendemening
Teknisk kontroll av ansökan om EU-finansiering Leader 

Projekt: Förbättring av vattenanvändningen på Travbanan

Motpart Ålands Hästsportförening r.f.

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 60 % i 

bidrag dock maximalt 12.842,40 euro för genomförande av 

projektet Förbättring av vattenanvändningen på 

Travbanan. (Hyrrä-nummer: 129721)



Diarienr.  ÅLR 2020/1861 Reg.datum  03-03-2020 Beslutsdatum   2020-06-18

Ärendemening Offert för tryckning av Årsredovisning 2019

Motpart

Beslut Beslöts anta offerten från Mariehamns Tryckeri Ab.

Beslutande organ Finansavdelningen Avdelningschef tjänstemannabeslut

Beslutande Nyholm Conny, 

Föredragande


