
Diarienr.  ÅLR 2017/7762 Reg.datum  11-10-2017 Beslutsdatum   2020-12-17

Diarienr.  ÅLR 2020/9887 Reg.datum  15-12-2020 Beslutsdatum   2020-12-17

Diarienr.  ÅLR 2020/9824 Reg.datum  11-12-2020 Beslutsdatum   2020-12-17

Beslutslista för ÅLR

Beslutsdatum mellan 2020-12-17 och 2020-12-17

16 cases found

Ärendemening Stöd ur Europeiska havs- och fiskerifonden EHFF

Motpart Ålands landskapsregering/Näringsavdelningen

Beslut
Landskapsregeringen har den 17 december 2020, beviljat ett stöd om 100 % dock högst 266.750 euro 

av godtagbara kostnader för projektet ”Fiskeriövervakning och -kontroll del 3”. (206 N3)

Beslutande organ Näringsavdelningen Fiskeribyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Stolt Ralf, 

Ärendemening Planering och genomförande av en utbildning i positiv psykologi inom barnomsorgen under år 2021

Motpart Högskolan på Åland

Beslut

Landskapsregeringen har beslutat att godkänna inlämnad offert från Öppna Högskolan på Åland?, 

gällande planering och genomförande av utbildningen Att stärka välbefinnande och resurser på 

daghem - positiv psykologi. Utbildningen är riktad till barnomsorgen på Åland och ska förverkligas 

under år 2021. Offertens totalkostnad för tre halvdagsutbildningar och två grupper á 25 personer vid 

två olika tillfällen, uppgår till 7 575,00 € exkl. moms. Priset inkluderar planering, genomförande och 

utvärdering av en 18 h utbildning, lokalhyra, föreläsningsmaterial, föreläsararvode, föreläsarens rese- 

och logikostnader, kaffeservering samt all administration kring utbildningen.

Beslutande organ Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån tjänstemannaföredragning

Beslutande Storfors Elisabeth, 

Föredragande Regårdh Bodil, 

Ärendemening Översyn av åländsk lagstiftning på gymnasienivå

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen konstaterar att den sakkunniggrupp som haft i uppdrag att se över 

revideringsbehovet i nugällande landskapslag (2011:13) om gymnasieutbildning i förhållande till 

rikets nya lagstiftning om yrkesutbildning har slutfört sitt uppdrag och inlämnat sitt slutbetänkande. 

Gruppen har utöver sitt uppdrag även granskat revideringsbehovet med anledning av rikets nya 

gymnasielag. Landskapsregeringen upplöser därmed sakkunniggruppen.

Beslutande organ Utbildnings- och kulturavdelningen Avdelningschef tjänstemannaföredragning

Beslutande Stenbäck Niklas, 

Föredragande Storfors Elisabeth, 



Diarienr.  ÅLR 2018/5055 Reg.datum  16-05-2018 Beslutsdatum   2020-12-17

Diarienr.  ÅLR 2019/300 Reg.datum  11-01-2019 Beslutsdatum   2020-12-17

Diarienr.  ÅLR 2019/523 Reg.datum  17-01-2019 Beslutsdatum   2020-12-17

Diarienr.  ÅLR 2020/6244 Reg.datum  14-08-2020 Beslutsdatum   2020-12-17

Ärendemening Teknisk kontroll av ansökan om EU-finansiering Leader Projekt: Oval- och passbanan vid Ålandstravet

Motpart Álenskur islandshästförening rf

Beslut

Beslöts bevilja ett förskott på beviljat stöd om 25.000 euro av beviljad finansiering för projektet ”Oval- 

och passbanan vid Ålandstravet". Det beviljade förskottet kommer att avräknas mot redovisade och 

stödberättigande utgifter senast 31.08.2021. Utbetalt förskott kan återkrävas av sökanden om inte 

motsvarande stödberättigande utgifter kan påvisas i slutredovisningen eller om annan omständighet 

framkommer som föranleder återkrav av utbetalt förskott. (Hyrrä-nummer: 141606)

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån tjänstemannaföredragning

Beslutande Franzell Leif, 

Föredragande Alopaeus Sara, 

Ärendemening Teknisk kontroll av ansökan om EU-finansiering Leader Projekt: Kvarnen Hyrrä-nummer: 86525

Motpart Lassa-Långnäs föreningen Kyrkoby r.f.

Beslut

Det beviljade och utbetalade förskottet om 10.890,00 euro kommer kvittas i sin helhet och 

återstående belopp, 13.612,80 euro inbetalas på av Er meddelat bankkonto. Ev. återstående bidrag 

efter godkänd slutredovisning kommer återbokas. (Hyrrä-nummer: 86525)

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån tjänstemannaföredragning

Beslutande Franzell Leif, 

Föredragande Alopaeus Sara, 

Ärendemening Företagsinvestering för livsmedel

Motpart Ålands Centralandelslag

Beslut Utifrån godkända stödberättigande kostnader bevilja 34.218,11 euro. (Hyrrä-nummer: 91640)

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån tjänstemannaföredragning

Beslutande Franzell Leif, 

Föredragande Alopaeus Sara, 

Ärendemening EU-bidrag, ESF, En samordnad sysselsättningsenhet

Motpart Ung Resurs r.f.

Beslut Beslöts bevilja förlängning av tiden för slutredovisningen till den 28 februari 2021. (864 N1)

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån tjänstemannabeslut

Beslutande Fellman Tomas, 

Föredragande



Diarienr.  ÅLR 2015/7780 Reg.datum  26-06-2015 Beslutsdatum   2020-12-17

Diarienr.  ÅLR 2015/7780 Reg.datum  26-06-2015 Beslutsdatum   2020-12-17

Diarienr.  ÅLR 2020/9739 Reg.datum  09-12-2020 Beslutsdatum   2020-12-17

Diarienr.  ÅLR 2020/10014 Reg.datum  17-12-2020 Beslutsdatum   2020-12-17

Ärendemening Avtal gällande inköp av tjänster för grafisk formgivning

Motpart

Beslut Ålands landskapsregering, Ålands museum har beslutat att ingå avtal med Mildreds Kompani (Öppet 

bolag) gällande grafisk formgivning av sommarutställning 2021 på Eckerö post- och tullhus.

Beslutande organ Utbildnings- och kulturavdelningen Ålands museum tjänstemannaföredragning

Beslutande Dahlblom Annika, 

Föredragande Berthén Heidi, 

Ärendemening Finansieringsansökan, utökat likviditetsstöd

Motpart Hasses Ur & Guld Ab

Beslut Beviljas ett stöd om 20 %, dock högst 3.000 euro, av beviljad likviditetskredit. (867 N1)

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 

Ärendemening Projektansökan Eruf, utveckla framtidens företag - från idé till export

Motpart Ålands Näringsliv r.f

Beslut Genom självrättelsen korrigeras budgeten vilken ändrades genom beslut 15.12.2020. (866 N1)

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 

Ärendemening Projektansökan Eruf, utveckla framtidens företag - från idé till export

Motpart Ålands Näringsliv r.f

Beslut Utifrån godkända stödberättigande kostnader bevilja 82.937,39 euro för utbetalning. (865 N1)

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Stolt Ralf, 

Föredragande Alopaeus Sara, 



Diarienr.  ÅLR 2020/9643 Reg.datum  08-12-2020 Beslutsdatum   2020-12-17

Diarienr.  ÅLR 2020/9634 Reg.datum  07-12-2020 Beslutsdatum   2020-12-17

Diarienr.  ÅLR 2020/9897 Reg.datum  15-12-2020 Beslutsdatum   2020-12-17

Ärendemening Tillstånd för väganslutning

Motpart

Beslut

Med stöd av 52 § 2 mom. landskapslag (1957:23) om allmänna vägar i landskapet Åland beslöt 

Ålands landskapsregering att godkänna sökandens ansökan om ny anslutning för bostad från fastighet 

76-422-7-52 till landsväg nr 180 Torpvägen i Hammarlands kommun. Ansökan beviljas enligt de 

villkor som anges nedan. Villkor Allmänt 1. Sökanden ska kontakta vägunderhållet vid Ålands 

landskapsregering för en försyn av platsen innan arbetet påbörjas och för en slutsyn efter utförd 

åtgärd. Synerna utförs av en representant från Infrastrukturavdelningen tillsammans med en 

representant för sökanden. Vägområdet ska efter arbetet återställas till minst samma skick som innan 

åtgärden utfördes och i enlighet med eventuella anvisningar från Infrastrukturavdelningen. (Se 

kontaktuppgifter under rubriken Information.) 2. Sökanden står för samtliga kostnader för byggande 

av den nya anslutningen, inklusive trumma, samt också för framtida underhåll av anslutningen. 

Eventuella skador som uppstår på den allmänna vägen p.g.a. den nya anslutningen bekostas av 

sökanden. 3. Den planerade åtgärden ska utföras senast inom tre år från beslutsdatum. Om så inte 

sker förfaller tillståndet. Tekniska krav 4. Väganslutningen ska byggas så plant som möjligt i 

förhållande till den allmänna vägen, anslutningens släntlutning bör vara 1:2. Även vägtrumman ska 

följa denna släntlutning. 5. Anslutningens körbanebredd ska byggas 4-6 meter bred. 6. Anslutningen 

ska förses med en vägtrumma vars storlek ska anpassas efter platsens vattenflöde. Vägtrumman ska 

ha en inre diameter om minst 30 cm eller större om vattenflödet fodrar det. Vägtrumman kan utgöras 

av plaströr (PEH-kvalitet) i SN8- klass eller motsvarande. Vägtrumman ska installeras enligt 

Infrastrukturavdelningens anvisningar. Dräneringen av sidoområdet ska ordnas så att inga skador 

uppstår för den allmänna vägen. Om anslutningen byggs på en vattendelande plats behövs ingen 

vägtrumma. Sökanden ansvarar för skötsel av vägtrumman. Vattengenomströmning genom trumman 

ska alltid fungera. 7. Den nya anslutningen ska förses med en ytbeläggning på en sträcka av minst 

1,5 meter Anslutningen får inte tas i bruk innan ytbeläggningen är utförd och anslutningen blivit 

godkänd av Infrastrukturavdelningen.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart, 

Föredragande Ekblom Björn, 

Ärendemening Investeringsstöd

Motpart Daniels Frukt

Beslut Beviljades 24.325 euro i investeringsstöd för bevattning.

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve, 

Föredragande Franzell Leif, 

Ärendemening Investeringsstöd

Motpart

Beslut Beviljades 9.911,43 euro i investeringsstöd för byggande av kyllager.

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve, 

Föredragande Franzell Leif, 



Diarienr.  ÅLR 2020/9994 Reg.datum  16-12-2020 Beslutsdatum   2020-12-17

Diarienr.  ÅLR 2020/9995 Reg.datum  16-12-2020 Beslutsdatum   2020-12-17

Ärendemening M/S Alfågeln kamaxellager

Motpart

Beslut

Ålands landskapsregering beslöt att betala fakturan från Wärtsilä Finland på 34 518,88€. Fakturan är 

för delar samt byte av kamaxellager på M/S Alfågelns huvudmotor. Kostnaderna påförs moment 

75010, Upphandling av sjötrafik 

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Transportbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Karlman Niklas, 

Föredragande Karlsson Joel, 

Ärendemening M/S Skiftet reglersystem propeller

Motpart

Beslut

Beslöts, med stöd av 5 § 1 mom. 1 punkten Ålands landskapsregerings beslut (2019:113) gällande 

vissa upphandlingar, att göra en direktupphandling från Kongsberg Maritime Sweden Ab i 

Kristinehamn Sverige, på ett nytt reglersystem för M/S Skiftets framdrivnings propeller enligt 

mottagen offert. Den beräknade kostnaden om 48 500 € påförs budgetmoment 975 000 ”Fartygs- och 

färjeinvesteringar”.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Transportbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Karlman Niklas, 

Föredragande Karlsson Joel, 


