
Diarienr.  ÅLR 2020/9733 Reg.datum  09-12-2020 Beslutsdatum   2020-12-11

Diarienr.  ÅLR 2020/9632 Reg.datum  07-12-2020 Beslutsdatum   2020-12-11

Beslutslista för ÅLR

Beslutsdatum mellan 2020-12-11 och 2020-12-11

18 cases found

Ärendemening Ärende- och arkivadministratör

Motpart

Beslut Förordnande nr 172 U1

Beslutande organ Utbildnings- och kulturavdelningen Avdelningschef tjänstemannabeslut

Beslutande Stenbäck Niklas, 

Föredragande

Ärendemening Auktoriserad besiktningsman

Motpart

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå tjänstemannaföredragning

Beslutande Eriksson Sten, 

Föredragande Lindström Johnny, 



Beslut Ålands Landskapsregering har på grund av den inlämnade ansökan och med 

stöd av elsäkerhetslagen (1135/2016) 76 § konstaterat att nedannämnda 

person uppfyller de krav som i elsäkerhetslagen 78 § ställs på en auktoriserad 

besiktningsman och härmed godkänner personen till auktoriserad 

besiktningsman enligt följande: Personen är berättigad att utföra 

certifieringsbesiktningar och periodiska besiktningar enligt elsäkerhetslagen på 

elanläggningar i fritidshus och bostadshus samt elanläggningar av klasserna 1 

och 2, som fungerar med högst 1000 V växelspänning eller högst 1500 V 

likspänning i elanläggningar som omfattas Eb2 behörighetsnivå. Behörigheten 

inbegriper inte högspänningsanläggningar, hissanläggningar, 

medicinalutrymmen och explosionsfarliga (ATEX) anläggningar. Villkor 

Utnämningen gäller med följande begränsningar och villkor: 

1)besiktningsmannen iakttar i sin verksamhet de krav och förpliktelser som 

ställs på en auktoriserad besiktningsman i elsäkerhetslagen (1135/2016) och i 

de med stöd av den utfärdade bestämmelserna samt de av 

elsäkerhetsmyndigheten meddelade anvisningar, såsom gällande Tukes 

anvisningar, samt de särskilda krav som omfattas i författningar som utges av 

Ålands Landskapsregering, 2)besiktningsmannen iakttar i sin verksamhet de 

instruktioner denne givit och sörjer för att dessa i tillräcklig mån utvecklas och 

dokumenteras som sig bör, 3)besiktningsmannen sörjer för att de mät- och 

arbetsredskap som har samband med besiktningsverksamhet underhålls, 

kalibreras och dokumenteras som sig bör, 4)besiktningsmannen deltar i 

samarbete med andra auktoriserade besiktningsinstanser eller på annat sätt 

försäkrar sig om att denne håller sig a`jour med besiktningsverksamhetens 

utveckling, tillämpliga standarder, föreskrifter och anvisningar, 

5)besiktningsmannen sörjer för att ur verksamhetens synpunkt inneha tillräcklig 

ansvarsförsäkring är kontinuerligt i kraft, 6)besiktningsmannen sörjer för sin 

operativa och ekonomiska oavhängighet av den som bygger eller innehar en 

anläggning, 7)besiktningsmannen gör en omedelbar anmälan till 

Elsäkerhetsmyndigheten (i landskapet Åland är elsäkerhetsmyndigheten Ålands 

Landskapsregering), om organisatoriska, operativa och andra förändringar som 

väsentligt hänför sig till uppfyllandet av kraven och förpliktelserna, 

8)besiktningsmannen tillställer Elsäkerhetsmyndigheten ( Ålands 

Landskapsregering) årligen ändamålsenliga uppgifter om sin verksamhet senast 

i slutet av mars efter att verksamhetsåret har upphört. Utnämningens giltighet 

upphör 5 år efter utfärdandedatum på vilken dag Elsäkerhetsmyndigheten skall 

senast kunna konstatera att också de praktiska besiktningsförfarandena är 

behöriga, innan utnämningen förnyas på ansökan. Elsäkerhetsmyndigheten kan 

annullera utnämningen om besiktningsmannen inte iakttar de nämnda 

begränsningarna och villkoren.



Diarienr.  ÅLR 2020/9624 Reg.datum  07-12-2020 Beslutsdatum   2020-12-11

Diarienr.  ÅLR 2020/9782 Reg.datum  10-12-2020 Beslutsdatum   2020-12-11

Diarienr.  ÅLR 2020/8745 Reg.datum  10-11-2020 Beslutsdatum   2020-12-11

Diarienr.  ÅLR 2020/9638 Reg.datum  08-12-2020 Beslutsdatum   2020-12-11

Ärendemening Avbytarstöd 2020

Motpart

Beslut
Beslöts godkänna ansökan för totalt 150 timmar (30 dagar á 5 timmar). (2075 

N2)

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande Loumann Annette, 

Föredragande

Ärendemening Startstöd till unga odlare

Motpart

Beslut Beviljades 36.000 euro i startstöd.

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve, 

Föredragande Franzell Leif, 

Ärendemening Intendent

Motpart

Beslut Förordnande nr 173 U1

Beslutande organ Utbildnings- och kulturavdelningen Avdelningschef tjänstemannabeslut

Beslutande Stenbäck Niklas, 

Föredragande

Ärendemening Avskrivning från register över auktoriserade besiktningsmän på Åland

Motpart

Beslut
Landskapsregering beslöt avföra en auktoriserad besiktningsman från registret 

över auktoriserade besiktningsmän på Åland.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå tjänstemannaföredragning

Beslutande Eriksson Sten, 

Föredragande Lindström Johnny, 



Diarienr.  ÅLR 2020/8903 Reg.datum  16-11-2020 Beslutsdatum   2020-12-11

Diarienr.  ÅLR 2020/2043 Reg.datum  10-03-2020 Beslutsdatum   2020-12-11

Ärendemening Avbytarstöd 2020

Motpart

Beslut

Enligt LF 2014/53 ersätter landskapsregeringen 80 % av kostnaderna för 

anlitande av privat anställd avbytare eller avbytarföretagare under de 30 första 

dagarna av sjukskrivningen. Därefter sjunker stödprocenten till 50 %, samtidigt 

som ersättningen övergår till att motsvara den som betalas för privat anställd 

avbytare, 50 % av maximalt 18 euro per timme eller 9 euro per timme. För 

erhållande av stödet behöver du skicka med arbetsredovisning samt löneintyg, 

ifall avbytaren jobbar som privat anställd avbytare. En företagare skickar 

normal faktura om 80 % av den momsfria summan till landskapsregeringen för 

de 30 första dagarna samt redovisning över arbetade timmar. Därefter kan 

summan som kan faktureras landskapsregeringen vara högst 9 euro/timme. 

(2076 N2)

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande Loumann Annette, 

Föredragande

Ärendemening Avbytarstöd 2020

Motpart

Beslut

Enligt LF 2014:53 och lagändring ÅFS 2019/88 ersätter landskapsregeringen 80 

% av kostnaderna för anlitande av privat anställd avbytare under ledighet. 

Taket för löne- och lönebikostnader är 18 euro per timme. Redovisning har 

inkommit. Timlönen har i ert fall varit 18 euro per timme, vilket innebär att 

ingen redovisning för lönebikostnader behövs. Kostnaderna ersätts med 0,8 * 

300 timmar * 18 euro per timme eller totalt 4.320 euro. (2077 N2)

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande Loumann Annette, 

Föredragande



Diarienr.  ÅLR 2020/9257 Reg.datum  26-11-2020 Beslutsdatum   2020-12-11

Diarienr.  ÅLR 2020/8508 Reg.datum  02-11-2020 Beslutsdatum   2020-12-11

Diarienr.  ÅLR 2020/9810 Reg.datum  11-12-2020 Beslutsdatum   2020-12-11

Ärendemening
Utbetalning för projektet "Konkreta vattenförbättrande åtgärder via 

Penningautomatmedel"

Motpart

Beslut

Begäran Miljöbyrån begär härmed om en utbetalning omfattande 20 893,24 

euro av de tilldelade medlen för projekt 6446, betalda fakturor finns i bifogad 

bilaga 1. Projekt 6446 administreras av budgetmoment 45000 Vattenförsörjning 

och vattenvård, kst 405004.

Beslutande organ Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån Tjänstemannabeslut

Beslutande Vävare Susanne, 

Föredragande

Ärendemening Erkännande av yrkeskvalifikationer

Motpart

Beslut
Sökandens yrkeskvalifikationer erkänns och medför behörighet att verka som 

barnträdgårdslärare på Åland.

Beslutande organ Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån tjänstemannaföredragning

Beslutande Storfors Elisabeth, 

Föredragande Rumander Annette, 

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 2020/8561 Reg.datum  03-11-2020 Beslutsdatum   2020-12-11

Diarienr.  ÅLR 2020/9160 Reg.datum  24-11-2020 Beslutsdatum   2020-12-11

Diarienr.  ÅLR 2020/5493 Reg.datum  26-06-2020 Beslutsdatum   2020-12-11

Diarienr.  ÅLR 2020/8985 Reg.datum  18-11-2020 Beslutsdatum   2020-12-11

Ärendemening Hämtning av fordon till skrotningsanläggning

Motpart Saltviks Bilskrot

Beslut Beslöt utbetala stöd om 3.800 euro (76 fordon * 50 euro).

Beslutande organ Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån Tjänstemannabeslut

Beslutande Kårebring-Olsson Mona, 

Föredragande

Ärendemening Rättssakkunnig

Motpart

Beslut Förordnande

Beslutande organ Regeringskansli Förvaltningschef tjänstemannabeslut

Beslutande Eriksson John, 

Föredragande

Ärendemening Finansieringsansökan, utökat likviditetsstöd

Motpart Ålands Golfklubb r.f.

Beslut
Beviljas ett stöd om 20 %, dock högst 100.000 euro, av beviljad 

likviditetskredit. (857 N1)

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 

Ärendemening Investeringsstöd

Motpart Delfs Ab

Beslut

Beviljas, enligt godtagbar kostnadskalkyl, ett stöd som utgör 30 % av 

godtagbara kostnader för investeringar för drivande av logi- och 

gästgiveriverksamhet, dock högst 35.060,70 euro. (856 N1)

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 



Diarienr.  ÅLR 2016/5854 Reg.datum  09-08-2016 Beslutsdatum   2020-12-11

Diarienr.  ÅLR 2020/8741 Reg.datum  10-11-2020 Beslutsdatum   2020-12-11

Diarienr.  ÅLR 2020/8896 Reg.datum  13-11-2020 Beslutsdatum   2020-12-11

Ärendemening
Utlåtande gällande montering av en ny trappa till Kuretornet vid Kastelholms 

slott

Motpart Landskapets fastighetsverk

Beslut Kulturbyrån avger utlåtande enligt bilaga.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån kulturmiljöenheten 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Karlsson Jonas, 

Föredragande Anderberg Daniel, 

Ärendemening Anslutning till kontrollsystemet för ekologisk livsmedelsproduktion

Motpart Himmelsgåva

Beslut

Landskapsregeringen har beslutat att godkänna Er ansökan om anslutning till 

kontrollsystemet för ekologisk livsmedelsproduktion på grundval av artikel 28 i 

rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av 

ekologiska produkter samt tillämpningsföreskrifterna i kommissionens 

förordning (EG) nr 889/2008.

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve, 

Föredragande Danielsson Tina, 

Ärendemening Anhållan om stöd för sluttäckning av deponi

Motpart Kumlinge kommun

Beslut
Beslöt utbetala stöd om 57.112 euro motsvarande 30 % av de 

bidragsberättigade kostnaderna.

Beslutande organ Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån Tjänstemannabeslut

Beslutande Kårebring-Olsson Mona, 

Föredragande


