Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2020-12-21 och 2020-12-21

15 cases found

Diarienr.

ÅLR 2019/1072

Reg.datum

04-02-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Fiskeribyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande

Åkergård Kenneth,

Föredragande

Bäckman-Hägglund Tina,

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

Beslut

Landskapsregeringen har den 21 december 2020, utifrån godkända stöd-berättigande utgifter, beslutat
godkänna delrat på 73.496,67 euro för utbetalning. (208 N3)

Diarienr.

ÅLR 2020/10121

Reg.datum

Beslutande organ

Social- och miljöavdelningen Avdelningschef tjänstemannabeslut

Beslutande

Michelsson Bengt,

2020-12-21

18-12-2020 Beslutsdatum

2020-12-21

20-08-2020 Beslutsdatum

2020-12-21

Föredragande
Ärendemening

Byråsekreterare

Motpart
Beslut

Diarienr.

Utses.

ÅLR 2020/6389

Reg.datum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande

Strand Susanne,

Föredragande

Åkergård Kenneth,

Ärendemening

Teknisk kontroll av ansökan om EU-finansiering Leader Projekt: Smartare tillsammans

Motpart

Lokalkraft Leader Åland rf

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 80 % i stöd, dock högst 10.400 euro. (Hyrränummer: 142131)

Diarienr.

ÅLR 2020/8973

Reg.datum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande

Strand Susanne,

Föredragande

Åkergård Kenneth,

Ärendemening

Internationaliseringsstöd

Motpart

Åland Quality Living Ab

17-11-2020 Beslutsdatum

2020-12-21

Beviljas enligt godtagbar kostnadskalkyl, ett stöd som utgör 50 % av godtagbara kostnader för
internationalisering, dock högst 18.125 euro. Kostnader för uppgörande av hemsida, löpande sociala
media arbete, fotograferingsarbete, planeringsarbete för inredning av kontorslokal, PR och sponsring samt
hälften av kostnadsposten ”Planering av och genomförande av marknadsbearbetning” (gäller löpande
arbeten med bl.a. planering av annonser vilka bedöms som driftskostnader) har bedömts som icke
stödberättigande kostnader utifrån landskapsregeringens stödordning ”Stöd för internationalisering”.
Totalt har 41 750 euro bedömts som icke stödberättigande kostnader.Beviljas enligt godtagbar
kostnadskalkyl, ett stöd som utgör 50 % av godtagbara kostnader för internationalisering, dock högst
18.125 euro. (872 N1)

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2020/8372

Reg.datum

28-10-2020 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande

Strand Susanne,

Föredragande

Åkergård Kenneth,

Ärendemening

Utlåtande över finansieringsansökan till Finnvera Abp, likviditetsgaranti

Motpart

Effector Scandinavia Ab Ltd

Beslut

Beslöts förorda en lånegaranti för en likviditetskredit om maximalt 50.000 euro (80 % garanti motsvarar
40.000 euro). (873 N1)

Diarienr.

ÅLR 2017/7362

Reg.datum

27-09-2017 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande

Strand Susanne,

Föredragande

Åkergård Kenneth,

Ärendemening

Teknisk kontroll av ansökan om EU-finansiering/ Leader Projekt: Skeppsföreningen Albanus
ungdomsverksamhet Prentisarna

Motpart

Skeppsföreningen Albanus r.f.

Beslut

Beslöts förlänga projekttiden t.o.m. den 30.9.2021.

Diarienr.

ÅLR 2017/7287

Reg.datum

25-09-2017 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande

Strand Susanne,

Föredragande

Åkergård Kenneth,

Ärendemening

Teknisk kontroll av ansökan om EU-finansiering/Leader Projekt: Vargskärsgården

2020-12-21

2020-12-21

2020-12-21

Motpart
Beslut

Diarienr.

Beslöts förlänga projekttiden t.o.m. den 30.6.2021. (Hyrrä-nummer: 55673)

ÅLR 2020/10020

Reg.datum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande

Strand Susanne,

Föredragande

Fellman Tomas,

Ärendemening

EU-bidrag, ESF, Växtkraft

17-12-2020 Beslutsdatum

2020-12-21

Motpart

Emmaus Åland rf

Beslut

Beslöts att inom ramen för Ålands strukturfonds program ”Entreprenörskap och kompetens” godkänna ett
bidrag om 100 %, (totala beloppet) dock högst 300.000,40 euro av nedan nämnda projekts
stödberättigande kostnader enligt av landskapsregeringen godkänd rambudget samt specificerad
kostnadsspecifikation för åren 2021-2022. Bidraget innefattar en delfinansiering om 50 % från Europeiska
socialfonden (ESF). Bidraget beviljas enligt en av landskapsregeringen godkänd förenklad kostnadsmodell
i form av en schablon om 40 % av de godkända direkta personalutgifterna. (871 N1)

Diarienr.

ÅLR 2020/9488

Reg.datum

02-12-2020 Beslutsdatum

Beslutande organ

Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå tjänstemannaföredragning

Beslutande

Eriksson Sten,

Föredragande

Mattsson Peter,

Ärendemening

Ny amorteringsplan

Motpart

FAB Horsklint Kökar

Beslut

Landskapsregeringen beviljar ändrad annuitet för lån nummer 453-1 och 458-2 för perioden 2021 – 2029
enligt följande: Lån nr 453-1: Annuitetsrat 28.2.2021 debiteras enbart ränta. Annuitet för perioden
1.9.2021– 28.2.2024, 3 000 euro per halvår. Annuitet för perioden 1.3.2024 – 30.9.2029, 6 000 euro per
halvår. Lån nr 458-2: Annuitetsrat 31.3.2021 debiteras enbart ränta. Annuitetsrat för perioden
1.10.2021– 31.3.2024, 3 000 euro per halvår. Annuitetsrat för perioden 1.4.2024 – 30.9.2029, 6 000 euro
per halvår. Lånetiden ändras inte, slutår för lån 453-1 är 2043 och för lån 458-4 år 2054. Lån 458-4
ändras inte. Låntagaren uppmärksammas på att lånen inte längre går ut inom lånetiden, utan att det
kommer att ackumuleras ett större belopp som återbetalas som en helhet vid lånens nu gällande sluttid.
Parterna ser gemensamt över lånens återbetalningsschema i slutet av år 2029. Övrigt Bolaget bör också
se över hyressättningen, speciellt i de äldre husen. Landskapsregeringen konstaterar att hyrorna för
tillfället är lägre än i motsvarande hus som byggts i landskapet med bostadslån från landskapsregeringen.

Diarienr.

ÅLR 2020/9633

Reg.datum

07-12-2020 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande

Nylund Elin,

2020-12-21

2020-12-21

Föredragande
Ärendemening

Penninginsamling

Motpart

Ålands Natur & Miljö r.f.

Beslut

Beviljat Giltighetstid och –område: Tillståndet gäller för tiden 1.1-31.12.2021 – landskapet Åland. Syfte:
Till förmån för föreningens verksamhet. Insamlingssätt: Genom internet, sociala medier, donationer samt
evenemang. Villkor: 1. Information om penninginsamlingen ska finnas på svenska språket. 2.
Tillståndshavaren är skyldig att senast tre månader efter det insamlingen avslutats inlämna redovisning i
två exemplar till Ålands polismyndighet, PB 73, 22101 Mariehamn. Redovisningsblankett finns bifogad
samt på landskapsregeringens webbplats www.regeringen.ax.

Diarienr.

ÅLR 2020/9835

Reg.datum

11-12-2020 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande

Nylund Elin,

Föredragande
Ärendemening

Penninginsamling

Motpart

Stiftelsen Ålandsfonden för Östersjöns framtid r.s.

2020-12-21

Beviljat Giltighetstid och –område: Tillståndet gäller för tiden 1.1-31.12.2021 – landskapet Åland. Syfte:
Till utdelning av stipendier och pris för ändamål som gagnar en positiv och hållbar miljöutveckling av
Östersjön. Insamlingssätt: Genom donationer via bankkonto och insamlingsbössor. Villkor: 1. Information
om penninginsamlingen ska finnas på svenska språket. 2. Tillståndshavaren är skyldig att senast tre
månader efter det insamlingen avslutats inlämna redovisning i två exemplar till Ålands polismyndighet,
PB 73, 22101 Mariehamn. Redovisningsblankett finns bifogad samt på landskapsregeringens webbplats
www.regeringen.ax.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2020/9826

Reg.datum

11-12-2020 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande

Nylund Elin,

2020-12-21

Föredragande
Ärendemening

Penninginsamling

Motpart

Greenpeace Pohjola ry

Beslut

Beviljat Giltighetstid och –område: Tillståndet gäller för tiden 21.12.2020-20.12.2021 – landskapet Åland.
Syfte: Till föreningens miljöarbete och kampanjer i Norden. Insamlingssätt: Genom brev, telefonsamtal,
internet samt sociala medier. Villkor: 1. Information om penninginsamlingen ska finnas på svenska
språket. Detta innebär att all information som riktas till donationsgivarna ska finnas på svenska. 2.
Tillståndshavaren är skyldig att senast tre månader efter det insamlingen avslutats inlämna redovisning i
två exemplar till Ålands polismyndighet, PB 73, 22101 Mariehamn. Redovisningsblankett finns bifogad
samt på landskapsregeringens webbplats www.regeringen.ax. Tillståndet gäller under förutsättning att
tillståndsvillkoren är uppfyllda.

Diarienr.

ÅLR 2020/9340

Reg.datum

30-11-2020 Beslutsdatum

Beslutande organ

Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande

Nord Lennart,

Föredragande

Ekblom Björn,

Ärendemening

Tillstånd för väganslutning, Ny anslutning

Motpart

Landskapets fastighetsverk

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 besökscenter från fastighet 771403-4-40 till landsväg nr 2 Sundsvägen, i Bomarsund, Sund kommun, enligt bifogad ritning. Ansökan
beviljas enligt de villkor som anges nedan. Bifogad trafikanordningsplan (TA-plan) för det planerade
arbetet godkänns. Villkor Allmänt 1.Sökanden ska meddela om tidpunkt för åtgärden så att väghållaren
kan besluta om trafikreglering i enlighet med TA-planen för landsväg nr 2 Sundsvägen. 2. 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.) 3. Sökanden står för samtliga
kostnader för byggande av väganslutningen, 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. 4. Den planerade åtgärden ska utföras senast inom tre år från beslutsdatum. Om
så inte sker förfaller tillståndet. Tekniska krav 5. 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. 6. Anslutningens körbanebredd ska byggas enligt ritning. 7. 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. 8. Den nya anslutningen ska förses med en ytbeläggning på en sträcka av 5-10 meter
Anslutningen får inte tas i bruk innan ytbeläggningen är utförd och anslutningen blivit godkänd av
Infrastrukturavdelningen.

2020-12-21

Diarienr.

ÅLR 2020/9873

Reg.datum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande

Högman Sölve,

Föredragande

Danielsson Tina,

Ärendemening

Registrering av företag som handlar med fodermedel

14-12-2020 Beslutsdatum

2020-12-21

Motpart
Landskapsregeringen har beslutat godkänna Er anmälan om registrering som ett företag som handlar med
fodermedel.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2020/6201

Reg.datum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande

Strand Susanne,

Föredragande

Franzell Leif,

Ärendemening

Investeringsstöd

Motpart

JE Schakt

Beslut

Beviljades 57.600 euro i räntestödslån.

13-08-2020 Beslutsdatum

2020-12-21

