
Diarienr.  ÅLR 2020/8187 Reg.datum  20-10-2020 Beslutsdatum   2020-10-27

Diarienr.  ÅLR 2019/5212 Reg.datum  19-06-2019 Beslutsdatum   2020-10-27

Diarienr.  ÅLR 2020/6961 Reg.datum  09-09-2020 Beslutsdatum   2020-10-27

Beslutslista för ÅLR

Beslutsdatum mellan 2020-10-27 och 2020-10-27

15 cases found

Ärendemening Lantbruksinspektör

Motpart

Beslutande organ Näringsavdelningen Avdelningschef tjänstemannabeslut

Beslutande Johansson Linnéa, 

Föredragande

Ärendemening Implementering av lag och läroplan i barnomsorg och grundskola

Motpart

Beslut

Ålands landskapsregering beslöt 27.10 2020 att godkänna Scandix käännökset Oy – 

översättningar Ab: s offert för språkgranskning av den allmänna delen av den nya 

läroplanen för grundskolan på Åland. Läroplanen ska skickas in för granskning senast 

30.10.2020 och då kan den språkgranskade versionen levereras senast 6.11.2020.

Beslutande organ Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån tjänstemannaföredragning

Beslutande Storfors Elisabeth, 

Föredragande Halme-Wiklund Katarina, 

Ärendemening Lantmäteriförrättning styckning Förrättnings nr 2020-639385 Hammarlands kommun

Motpart Lantmäteriverket Mariehamn/ Niklas Böling

Beslut Kulturbyrån beslöt avge yttrande i ärendet, enligt bilaga.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån kulturmiljöenheten 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Helminen Mikko, 

Föredragande Anderberg Daniel, 



Diarienr.  ÅLR 2019/5581 Reg.datum  02-07-2019 Beslutsdatum   2020-10-27

Diarienr.  ÅLR 2020/6939 Reg.datum  08-09-2020 Beslutsdatum   2020-10-27

Diarienr.  ÅLR 2020/6528 Reg.datum  24-08-2020 Beslutsdatum   2020-10-27

Ärendemening Erkännande av yrkeskvalifikationer

Motpart

Beslut
Sökandens yrkeskvalifikationer erkänns och medför behörighet att verka som 

socialarbetare i landskapet Åland.

Beslutande organ Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån tjänstemannaföredragning

Beslutande Storfors Elisabeth, 

Föredragande Rumander Annette, 

Ärendemening Lönebokförare

Motpart

Beslut Utnämndes enligt utnämningsbrev nr 210 F1.

Beslutande organ Finansavdelningen Avdelningschef tjänstemannabeslut

Beslutande Nyholm Conny, 

Föredragande

Ärendemening Transportstöd för färskvarutransporter

Motpart Kökar skärgårdsbutik AB

Beslut

Beslöts i enlighet med landskapsregeringens budget 2020 bevilja 20.923 euro för 

verksamhetens kostnader för att trygga tillgången på färskvaror under januari-april 

2020, under beaktande av tidigare beviljat och utbetalt stöd samt den redovisning av 

butikens faktiska kostnader som inlämnats till landskapsregeringen. (804 N1) 

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 

Beslut Beslut 802 N1.



Diarienr.  ÅLR 2020/6009 Reg.datum  04-08-2020 Beslutsdatum   2020-10-27

Diarienr.  ÅLR 2018/4194 Reg.datum  23-05-2018 Beslutsdatum   2020-10-27

Diarienr.  ÅLR 2019/1072 Reg.datum  04-02-2019 Beslutsdatum   2020-10-27

Ärendemening
Medel från Europeiska havs- och fiskerifonden (EFHH) för att genomföra ett 

samarbetsprojekt avseende utökad kunskap av marina livsmiljöer med Åbo akademi

Motpart ÅLR/miljöbyrån

Beslutande organ Näringsavdelningen Fiskeribyrån tjänstemannabeslut

Beslutande Stolt Ralf, 

Föredragande

Ärendemening
Teknisk kontroll av ansökan om EU-finansiering/ Leader projekt: Barnens trädgård 

och snickeri

Motpart Ålands 4H-distrikt r.f.

Beslut
Tidigare utbetalt och okvitterat förskott om 2.512,59 euro kvitteras och överstigande 

del, 1.924,98 euro utbetalas till av Er meddelat bankkonto. (Hyrrä-nummer: 75698)

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån tjänstemannaföredragning

Beslutande Franzell Leif, 

Föredragande Alopaeus Sara, 

Ärendemening Erkännande av yrkeskvalifikationer

Motpart

Beslut

Sökandens yrkeskvalifikationer erkänns och medför behörighet enligt 4 § 1 mom. 1 

punkten i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom 

undervisningsväsendet (986/1998) att ge klassundervisning inom grundskolan på 

Åland.

Beslutande organ Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån tjänstemannaföredragning

Beslutande Storfors Elisabeth, 

Föredragande Rumander Annette, 



Diarienr.  ÅLR 2017/5461 Reg.datum  03-07-2017 Beslutsdatum   2020-10-27

Diarienr.  ÅLR 2020/7706 Reg.datum  06-10-2020 Beslutsdatum   2020-10-27

Ärendemening Tillstånd för arbete eller åtgärder inom vägområde

Motpart IP-Connect AB

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart, 

Föredragande Ekblom Björn, 

Ärendemening
Teknisk kontroll av ansökan om EU-finansiering/Leader Projekt:Fisken ska fram 

(paraplyprojekt)

Motpart Lokalkraft Leader Åland rf

Beslut
Beviljades förlängning av projekttiden för projektet ”Fisken ska fram” till den 15 

december 2020. (176 N3)

Beslutande organ Näringsavdelningen Fiskeribyrån tjänstemannabeslut

Beslutande Stolt Ralf, 

Föredragande

Beslut

Beviljades förlängning av projekttiden för projektet ”Inventering av Ålands 

havsområden för att förbättra förvaltningen av marina miljöer 2019 - 2020” till den 

30 juni 2021. I övrigt kvarstår beslutet av den 4 februari 2019 oförändrat. (175 N3)



Beslut Med stöd av 53 § 1 mom. landskapslag (1957:23) om allmänna vägar i landskapet 

Åland beslöt Ålands landskapsregering att bevilja IP-Connect tillstånd att förlägga 

optoslang för fiber inom vägområde längs bygdeväg nr 106 Käringsundsvägen i 

Eckerö 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 

markera den planerade dragningen av fiber i terrängen 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. Vid borrning genom väg placeras 

optoslangen så djupt under dikesbotten och körbana så att den inte skadas av 

normala vägunderhållsåtgärder. 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. För anslutande 

vägar med belagd yta av asfalt ska metoden för genomföring vara borrning. Detta 

gäller vägar kommunen eller landskapet är väghållare för. Övriga vägar ska 

överenskommas med respektive väghållare. 5. Den bifogade trafikanordningsplanen 

(TA-planen) ska följas vid arbetet. 6. Då arbete inte pågår ska arbetsredskap, 

maskiner, upplag och övriga anordningar förvaras utanför vägområdet och så att de 

inte utgör en fara för trafiken. 7. 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. 8. 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. 9. 

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. 10. 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. 11. 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 2020/4159 Reg.datum  27-05-2020 Beslutsdatum   2020-10-27

Diarienr.  ÅLR 2020/4160 Reg.datum  27-05-2020 Beslutsdatum   2020-10-27

Diarienr.  ÅLR 2020/7502 Reg.datum  29-09-2020 Beslutsdatum   2020-10-27

Diarienr.  ÅLR 2020/7523 Reg.datum  30-09-2020 Beslutsdatum   2020-10-27

Ärendemening Landskapsborgen för bostadslån

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå tjänstemannabeslut

Beslutande Mattsson Peter, 

Föredragande

Ärendemening Landskapsborgen för bostadslån

Motpart

Beslut
Landskapsregeringen beslutade med stöd av 13 § i landskapslag (1999:40) om 

bostadsproduktion, att fakturera Ålandsbanken 268,00 euro.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå tjänstemannabeslut

Beslutande Mattsson Peter, 

Föredragande

Ärendemening Lönebokförare

Motpart

Beslut Förordnades enligt förordnande nr 214 F1.

Beslutande organ Finansavdelningen Avdelningschef tjänstemannabeslut

Beslutande Nyholm Conny, 

Föredragande

Ärendemening Lönebokförare

Motpart

Beslut Förordnades enligt förordnande nr 213 F1.

Beslutande organ Finansavdelningen Avdelningschef tjänstemannabeslut

Beslutande Nyholm Conny, 

Föredragande



Motpart

Beslut
Landskapsregeringen beslutade med stöd av 13 § i landskapslag (1999:40) om 

bostadsproduktion, att fakturera Ålandsbanken 325,00 euro.


