
Diarienr.  ÅLR 2020/9674 Reg.datum  08-12-2020 Beslutsdatum   2020-12-09

Diarienr.  ÅLR 2020/9676 Reg.datum  08-12-2020 Beslutsdatum   2020-12-09

Diarienr.  ÅLR 2020/9677 Reg.datum  08-12-2020 Beslutsdatum   2020-12-09

Diarienr.  ÅLR 2020/9698 Reg.datum  09-12-2020 Beslutsdatum   2020-12-09

Beslutslista för ÅLR

Beslutsdatum mellan 2020-12-09 och 2020-12-09

30 cases found

Ärendemening Båtförare

Motpart

Beslut Arbetsavtal 469 I1.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Avdelningschef tjänstemannabeslut

Beslutande Österlund Yvonne, 

Föredragande

Ärendemening Arbetsledare

Motpart

Beslut Förordnande 468 I1.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Avdelningschef tjänstemannabeslut

Beslutande Österlund Yvonne, 

Föredragande

Ärendemening Teknisk samhällsstrateg

Motpart

Beslut Förordnande 467 I1.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Avdelningschef tjänstemannabeslut

Beslutande Österlund Yvonne, 

Föredragande

Ärendemening Upphandlare

Motpart

Beslut Förordnande 466 I1.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Avdelningschef tjänstemannabeslut

Beslutande Österlund Yvonne, 

Föredragande



Diarienr.  ÅLR 2020/9701 Reg.datum  09-12-2020 Beslutsdatum   2020-12-09

Diarienr.  ÅLR 2020/9702 Reg.datum  09-12-2020 Beslutsdatum   2020-12-09

Diarienr.  ÅLR 2020/9703 Reg.datum  09-12-2020 Beslutsdatum   2020-12-09

Diarienr.  ÅLR 2020/9700 Reg.datum  09-12-2020 Beslutsdatum   2020-12-09

Ärendemening Bokare

Motpart

Beslut Förordnande 470 I1.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Avdelningschef tjänstemannabeslut

Beslutande Österlund Yvonne, 

Föredragande

Ärendemening Projektsamordnare

Motpart

Beslut Förordnande 473 I1.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Avdelningschef tjänstemannabeslut

Beslutande Österlund Yvonne, 

Föredragande

Ärendemening Biträdande ingenjör

Motpart

Beslut Förordnande 472 I1.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Avdelningschef tjänstemannabeslut

Beslutande Österlund Yvonne, 

Föredragande

Ärendemening Bokare

Motpart

Beslut Förordnande 471 I1.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Avdelningschef tjänstemannabeslut

Beslutande Österlund Yvonne, 

Föredragande



Diarienr.  ÅLR 2020/2144 Reg.datum  12-03-2020 Beslutsdatum   2020-12-09

Diarienr.  ÅLR 2020/2144 Reg.datum  12-03-2020 Beslutsdatum   2020-12-09

Diarienr.  ÅLR 2020/9663 Reg.datum  08-12-2020 Beslutsdatum   2020-12-09

Diarienr.  ÅLR 2020/9725 Reg.datum  09-12-2020 Beslutsdatum   2020-12-09

Ärendemening Avbytarstöd 2020

Motpart

Beslut Beslöts godkänna ansökan för totalt 75 timmar (15 dagar). (2056 N2)

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande Loumann Annette, 

Föredragande

Ärendemening Avbytarstöd 2020

Motpart

Beslut Beslöts godkänna ansökan för totalt 300 timmar (30 dagar). (2055 N2)

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande Loumann Annette, 

Föredragande

Ärendemening Teknisk kontroll av ansökan om EU-finansiering Leader Projekt: Ståtar, Späck och Skrävlor

Motpart Archipelago Pares r.f.

Beslut

Landskapsregeringen har den 9 december 2020, utifrån godkända stödberättigande utgifter, beslutat 

godkänna delrat 1 om 8.045,36 euro för utbetalning. Beloppet kvittas mot utbetalt förskott. Efter denna 

delredovisning återstår belopp om 7.439,44 euro att kvitta mot förskott. (196 N3)

Beslutande organ Näringsavdelningen Fiskeribyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Åkergård Kenneth, 

Föredragande Bäckman-Hägglund Tina, 

Ärendemening Teknisk kontroll av ansökan om EU-finansiering Leader Projekt: Ståtar, Späck och Skrävlor

Motpart Archipelago Pares r.f.

Beslut
Beviljades ett förskott om 3.871,20 euro motsvarande 20 % av det beviljade stödet för projektet 

”Ståtar, späck & skrävlor ”. Därmed är 80 % av det beviljade stödet utbetalt som förskott. (195 N3)

Beslutande organ Näringsavdelningen Fiskeribyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Åkergård Kenneth, 

Föredragande Bäckman-Hägglund Tina, 



Diarienr.  ÅLR 2020/9670 Reg.datum  08-12-2020 Beslutsdatum   2020-12-09

Diarienr.  ÅLR 2020/9253 Reg.datum  26-11-2020 Beslutsdatum   2020-12-09

Diarienr.  ÅLR 2020/8865 Reg.datum  13-11-2020 Beslutsdatum   2020-12-09

Diarienr.  ÅLR 2020/8887 Reg.datum  13-11-2020 Beslutsdatum   2020-12-09

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

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

Ärendemening Aktör inom primärproduktion av foder Ny registrering

Motpart

Beslut
Landskapsregeringen har den 9 december 2020 beslutat godkänna Er anmälan om förändring av 

registreringsuppgifter inom primärproduktion av foder. 

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve, 

Föredragande Danielsson Tina, 

Ärendemening Lån av föremål

Motpart

Beslut
Ålands landskapsregering beslöt att bifalla er anhållan om lån av skulpturen - en häst i metalltråd för 

att visa den på en utställning under tiden 1 januari till 28 februari 2021. 

Beslutande organ Utbildnings- och kulturavdelningen Ålands museum tjänstemannaföredragning

Beslutande Dahlblom Annika, 

Föredragande Fagerholm-Sjöblom Silvana, 



Diarienr.  ÅLR 2020/8943 Reg.datum  17-11-2020 Beslutsdatum   2020-12-09

Diarienr.  ÅLR 2020/9496 Reg.datum  03-12-2020 Beslutsdatum   2020-12-09

Diarienr.  ÅLR 2020/8949 Reg.datum  17-11-2020 Beslutsdatum   2020-12-09

Ärendemening Tillstånd för arbete eller åtgärder inom vägområde

Motpart Saltviks kommun

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart, 

Föredragande Sommarström Hanna, 

Ärendemening Tillstånd för specialtransporter

Motpart P&J Sandström

Beslut

Med stöd av 9a § landskapsförordning (1993:104) om fordons konstruktion, utrustning, skick, 

användning och belastning beslöt Ålands landskapsregering att godkänna P&J Sandström dispens från 

gällande bestämmelser om maximal höjd hos fordon, i enlighet med de villkor som anges nedan. 

Tillståndet avser transport av rörspole. Transportens bredd är 3,40 meter, höjd är 4,95 meter, längd är 

16,50 meter och vikt 29 ton. Tillståndet gäller för; fordon JKT-885 med släpvagn DGX-418. Tidpunkten 

för transporten är 17.12.2020 kl. 5.30-15.00. Tidpunkten för transporten kan justeras i 

överenskommelse med Ålands Polismyndighet. Tidpunkten för transporten ska dock väljas så att den 

allmänna trafiken störs så lite som möjligt. Tillståndet avser rutten Landsväg nr 3 Långnäsvägen – 

landsväg nr 3 Lemlandsvägen – landsväg nr 21 Rökerirondellen – landsväg nr 2 Nya Godbyvägen – 

kommunalväg nr 259 Karrbölevägen Villkor 1. Sökanden ska meddela Ålands polismyndighet, 

Alarmcentralen och väghållaren senast två dagar innan transport, om transporten och dess avvikande 

dimensioner samt om det finns risk för blockering på vägavsnitten. Ålands polismyndighet och 

Alarmcentralen ska dessutom meddelas vid transportens start. 2. Sökanden ska följa 

anvisningsföreskriften ”Villkor för specialtransporttillstånd”, se bilaga 1. Innehavaren av tillståndet 

ansvarar, enligt bilagan, även för att erforderligt antal trafikdirigerare och varningsbilar åtföljer 

transporten. 3. Höjden på fordonet överstiger 4,20 meter. Transportören och föraren ska kontrollera att 

en transport längs den transportrutt som ska användas är möjlig utan risk för sammanstötning med 

konstruktioner ovanom vägen. I händelse av att det finns kablage så måste dessa lyftas när transporten 

kör förbi. 4. Innehavaren av specialtransporttillståndet eller den som utför transporten ansvarar för de 

skador som specialtransporten orsakar vägen eller dess anordningar. För eventuella flyttningsåtgärder 

ska respektive sakägare kontaktas innan transporttillfället.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart, 

Föredragande Sommarström Hanna, 

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 2020/9136 Reg.datum  23-11-2020 Beslutsdatum   2020-12-09

Diarienr.  ÅLR 2020/9207 Reg.datum  25-11-2020 Beslutsdatum   2020-12-09

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Åland Quality Living Ab

Beslut Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 9.12.2020-8.12.2025. Villkor: 1. Tillståndet gäller för 

fastighetsmäklarrörelse. 2. Verksamheten ska bedrivas på svenska. 3. I verksamheten ska 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 Englunds Transport Ab

Beslut Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för vägtransporttjänster. 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 ska 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 Med stöd av 53 § 1 mom. landskapslag (1957:23) om allmänna vägar i landskapet Åland beslöt Ålands 

landskapsregering att bevilja Saltvik kommun tillstånd att förlägga VA-ledning genom landsväg nr 550 

Kvarnbo-Kyrkvägen i Saltvik 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. Sökanden ska markera 

ledningsdragningen i terrängen innan försyn. 3. Ledningarna ska placeras på ett djup 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. Ledningarna ska placeras längs den yttre 

dikeskanten om inte annat överenskommits. Vid borrning genom väg placeras ledningarna så djupt 

under dikesbotten och körbana så att den inte skadas av normala vägunderhållsåtgärder. Väghållaren 

ansvarar inte för eventuella skador, som kan åstadkommas på ledningarna 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. Förläggning 

genom väg (1 stycken genom LV 550) ska göras genom borrning. 5. Under pågående arbete ska 

vägmärke V9 Vägarbete användas på ett avstånd av 5 - 75 meter från faran. 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 

ledningarna eller dess 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 ledningarna 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 2020/9258 Reg.datum  26-11-2020 Beslutsdatum   2020-12-09

Diarienr.  ÅLR 2020/9265 Reg.datum  27-11-2020 Beslutsdatum   2020-12-09

Diarienr.  ÅLR 2020/9472 Reg.datum  02-12-2020 Beslutsdatum   2020-12-09

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Haglund Holding Ab

Beslut

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för fastighetsförvaltning, VVS- och byggtjänster. 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 ska 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 Divisio Ab

Beslut

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för redovisningstjänster. 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 ska 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 Wulhwaz Haipi

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 9.12.2020-8.12.2025. Villkor: 1. Tillståndet gäller för 

vintillverkning. 2. Verksamheten ska bedrivas på svenska. 3. I verksamheten ska 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 2020/9516 Reg.datum  03-12-2020 Beslutsdatum   2020-12-09

Diarienr.  ÅLR 2018/6778 Reg.datum  13-08-2018 Beslutsdatum   2020-12-09

Diarienr.  ÅLR 2019/8726 Reg.datum  11-11-2019 Beslutsdatum   2020-12-09

Diarienr.  ÅLR 2020/9346 Reg.datum  30-11-2020 Beslutsdatum   2020-12-09

Diarienr.  ÅLR 2020/9428 Reg.datum  01-12-2020 Beslutsdatum   2020-12-09

Ärendemening Finansieringsansökan, utökat likviditetsstöd

Motpart KMS-Konsult

Beslut Beviljas ett stöd om 20 %, dock högst 2.000 euro, av beviljad likviditetskredit. (851 N1)

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 

Ärendemening Finansieringsansökan, tillfälligt likviditetsstöd

Motpart StallhagenUpplevelser Ab

Beslut Beviljas ett stöd om 20 %, dock högst 16.000 euro, av beviljad likviditetskredit. (850 N1)

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 

Ärendemening Trafiktillstånd för minitågtrafik i Mariehamn och Eckerö

Motpart Ålandsbussen AB

Beslut Landskapsregeringen beslutade bevilja tillstånd för beställningstrafik för fordonskombination av typen 

minitåg. Tillståndet gäller för tiden 8.7.2020 till och med 31.12.2021 och endast i Mariehamn. Om 

minitåget ska gå i linjetrafik måste tillståndet kompletteras med ett nytt beslut. För minitågstrafik i 

Eckerö beviljades inget trafiktillstånd. 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 Trafiktillstånd för beställningstrafik med personbil, Jomala

Motpart

Beslut Landskapsregeringen beslöt att återkalla trafiktillstånd nr 359 I1/2018 från och med den 9.12.2020.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå tjänstemannaföredragning

Beslutande Eriksson Sten, 

Föredragande Lundén Christina, 

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Aland Advanced Water Technology Ab

Beslut Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för vattenrenings- och 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 ska 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



Diarienr.  ÅLR 2020/9721 Reg.datum  09-12-2020 Beslutsdatum   2020-12-09

Ärendemening Indexjustering av eurobelopp vid beräkning av avgift för långvarig institutionsvård

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beslöt justera det eurobelopp som ska stå till patientens förfogande vid långvarig 

institutionsvård som avses i 5 § 2 och 3 mom. landskapslagen (2007:23) om grunderna för avgifter till 

Ålands hälso- och sjukvård från och med den 1.1.2021 till 110 euro per månad. Ålands hälso- och 

sjukvård meddelas beslutet för kännedom.

Beslutande organ Social- och miljöavdelningen Hälso- och sjukvårdsbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande Lindström Ylva, 

Föredragande


