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Nr 67 

Ab Rafael:s (3154055-2) ansökan om 

näringsrätt i landskapet Åland.  

ÅLR 2016/2040 

240 Rk1a 

Beslut 

Ab Rafael beviljas permanent näringsrätt. 

 

För tillståndet gäller följande villkor:  

 

1. Tillståndet gäller för den i ansökan angivna verksamheten.  

2. Bolaget ska ha hemort på Åland. 

3. Minst en ordinarie styrelseledamot, eller dennes ersättare vid förfall, alternativt 

bolagsman ska ha hembygdsrätt eller utan avbrott ha varit bosatt i landskapet under de 

fem senaste åren. 

4. Verksamheten ska bedrivas på svenska. 

5. I verksamheten ska lokala resurser och lokal arbetskraft användas i mån av möjlighet.  

6. Verksamheten ska 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 tillståndsvillkoren är uppfyllda. 

 

Bakgrund 

Sökandebolaget ansöker om permanent näringsrätt inom landskapet Åland.  

 

Sökandebolaget är ett helägt dotterbolag till Kungsholmen Ab (2709567-9). Kungsholmen 

Ab har beviljats permanent näringsrätt genom beslut 29.3.2016, ÅLR 2016/6040. 

 

Av handelsregisterutdraget och bolagsordningen framgår att sökandebolagets 

verksamhetsändamål är att bedriva krossgrustillverkning samt ombesörja transporter och 

marknadsarbeten ävensom uthyrning av specialmaskiner och verktyg. Dessutom kan 

bolaget idka asfalteringsverksamhet samt idka handel med maskiner och övrig därmed 



 

 

 

  
2 (3) 

sammanhängande verksamhet. Bolaget kan även bedriva tillverkning av färdigblandad 

betong ävensom andra artiklar i anslutning till denna produktion. Bolaget kan även äga, 

besitta och försälja såväl fast som lös egendom. 

 

Sökandebolaget är registrerat 1.9.2020 med Jomala som hemort. Sökandebolagets FO-

nummer är 3154055-2. Bolagets styrelse består av en ordinarie styrelsemedlem och en 

suppleant. Båda dessa har hembygdsrätt. I ansökan uppges att hela sökandebolagets 

personal talar svenska. 

 

Motivering 

Enligt artikel 3 i protokoll 2 om Åland ska Finland se till att alla fysiska och juridiska 

personer likabehandlas på Åland. Enligt fast rättspraxis innebär likabehandlingsprincipen 

att lika situationer inte får behandlas olika såvida det inte finns sakliga skäl för en sådan 

behandling. 

 

Enligt 4 § 1 och 3 mom. landskapslagen (1996:47) om rätt att utöva näring kan juridiska 

personer av landskapsregeringen, då skäl föreligger och efter prövning i varje enskilt fall, 

beviljas rätt att utöva näring. Näringsrätten kan avse viss tid eller viss näring och kan 

beviljas på villkor som landskapsregeringen anser nödvändiga. 

 

Enligt 4 § 2 mom. landskapslagen om rätt att utöva näring kan juridiska personer som har 

hemort i landskapet och vars samtliga bolagsmän eller styrelsemedlemmar har 

hembygdsrätt eller utan avbrott har varit bosatta i landskapet under minst fem år inte 

utan särskilda skäl förvägras näringsrätt. 

 

Enligt landskapsregeringens principdokument av den 23 december 1999 (beslut 

23.12.1999, K10/99/1/57) och tillståndspraxis förutsätts för beviljande av en permanent 

näringsrätt att en juridisk person har sin hemort i landskapet. Enligt landskapsregeringens 

principer av den 18 februari 2021 (beslut 18.2.2021, ÅLR 2021/1386) och tillståndspraxis 

förutsätts för beviljande av en permanent näringsrätt att minst en ordinarie 

styrelseledamot, eller dennes ersättare vid förfall, alternativt bolagsman har hembygdsrätt 

eller utan avbrott har varit bosatt i landskapet under de fem senaste åren.  

 

Landskapsregeringen konstaterar att sökandebolaget har sin hemort i landskapet och att 

bolagets samtliga styrelsemedlemmar har hembygdsrätt. Med beaktande av ovanstående 

och med stöd av 4 § landskapslagen om rätt att utöva näring anser landskapsregeringen 

att sökandebolaget kan beviljas permanent näringsrätt. 

 

 

Tillämpade lagrum 

4 § landskapslag (1996:47) om rätt att utöva näring 
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Landskapsregeringens representant vid 

Ålands Radio och TV Ab:s ordinarie 

bolagsstämma den 13 april 2021   

ÅLR 2021/2543 

241 Rk1a 
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Landskapsregeringen beslöt att minister Harry Jansson är landskapsregeringens 

representant på Ålands Radio och TV Ab:s bolagsstämma den 13 april 2021. Minister 

Roger Höglund är ersättare. Regeringskansliets rättssakkunnig Max Andersson biträder. 

 

Nr 69 

Utbetalning av medel till Ålands Radio 

och TV för år 2021. 

ÅLR 2021/1228 

 

Beslut 

Landskapsregeringen beslöt den 10.02.2021 att i enlighet med budgetmoment 27000 

utbetala till Ålands Radio och TV Ab 2021 års preliminära anslag 1 800 000 euro exklusive 

10 % moms. Utbetalningen sker i 12 rater så att det till Ålands Radio och TV Ab 

månatligen utbetalas 150 000 euro. Till summan läggs det lagstadgade 10 % moms. 

Utbetalningen sker senast den femte dagen varje månad från och med mars 2021. 

Anslaget avsågs justeras och avräknas enligt nytt beslut för att stämma överens med den 

summa som kommer Landskapsregeringen till handa från skattemyndighetens uppbörd 

av medieavgift för Ålands räkning. 

 

Sedan det tidigare beslutet har skattemyndigheten bekräftat att det belopp som kommer 

landskapsregeringen till handa från uppbörd av medieavgift för Ålands räkning 2021 är 

2 300 000 euro. Upphovsrättskostnaderna för året har uppskattats till 375 409 euro. Det 

innebär att 2021 års anslag för Ålands Radio och TV Ab i stället beslutas vara 1 924 591 

euro exklusive 10 % moms. 

 

Månatlig utbetalning av 150 000 euro fortgår enligt tidigare beslut. Mellanskillnaden om 

124 591 euro exklusive 10 % moms betalas ut vid ett tillfälle. Utbetalning sker snarast.   

 


