
Diarienr.  ÅLR 2021/1901 Reg.datum  04-03-2021 Beslutsdatum   2021-05-05

Diarienr.  ÅLR 2021/1901 Reg.datum  04-03-2021 Beslutsdatum   2021-05-05

Diarienr.  ÅLR 2021/1903 Reg.datum  04-03-2021 Beslutsdatum   2021-05-05

Beslutslista för ÅLR

Beslutsdatum mellan 2021-05-05 och 2021-05-05

19 cases found

Ärendemening Trafiktillstånd för beställningstrafik med personbil, Jomala

Motpart

Beslut

Ålands landskapsregering beslöt i enlighet med 6 § landskapslagen om yrkesmässig trafik att bevilja två tillstånd 

för beställningstrafik med personbil med Jomala som stationsplats. Tillstånden gäller från och med 10.5.2021 och 

till och med 9.5.2026. Landskapsregeringen vill erinra om att beställningstrafik för personfordran med personbil får 

bedrivas inom stationsplatsen, i detta fall Jomala, samt att bilen ska återföras till stationsplatsen efter avslutad 

körning utanför densamma. Landskapsregeringen förbehåller sig rätten att göra ändringar i trafiktillstånden bl.a. 

beträffande stationsplatsen ifall lagändringar genomförs under tillståndsperioden.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Blomberg Gustav, 

Föredragande Ringsby Per, 

Ärendemening Trafiktillstånd för beställningstrafik med personbil, Eckerö

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljade tillstånd med brevnummer 161 Il Giltighetstid: Tillståndet gäller från och med 

10.5.2021 till och med 9.5.2026. Art och fordon: Beställningstrafik med personbil. Stationsplats: Eckerö kommun 

Utlåtande har begärts av: Begärt utlåtande från Ålands polismyndighet 1. Trafiken skall bedrivas med noggrant 

iakttagande av gällande bestämmelser och föreskrifter om vägtrafik och motorfordon samt de bestämmelser 

landskapsregeringen utfärdat eller kommer att utfärda om beställningstrafik. 2. Trafiktillståndet anses förfallet om 

trafiken inte har påbörjats inom 6 månader från den dag tillståndet utfärdades. 3. Om inte övermäktigt hinder eller 

annat giltigt skäl föreligger, är tillståndshavaren skyldig att på anmodan utföra körning i enlighet med 

trafiktillståndet. 4. Trafiktillståndet skall under körning medföras i bil som är i trafik på basis av detta tillstånd. 5. 

Vid trafik på basis av detta tillstånd skall gällande taxa iakttas. 6. I trafik använd bil skall vara försedd med 

taxameter. 7. Rättigheten att utöva trafik med stöd av detta tillstånd kan inte överlåtas åt annan. 8. 

Landskapsregeringen kan ändra bestämmelserna i trafiktillståndet om det är nödvändigt på grund av ändrade 

förhållanden eller annan särskild orsak. 9. Trafiktillståndet kan för viss tid återkallas helt eller delvis, om 

trafiktillståndets innehavare inte längre uppfyller förutsättningarna för att få tillstånd, om tillståndsvillkoren inte 

uppfylls eller om trafiktillståndets innehavare underlåter att utöva trafiken på behörigt sätt eller annars underlåter 

att ansvara för sina förpliktelser. 10. Om trafiken upphör ska landskapsregeringen underrättas.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Blomberg Gustav, 

Föredragande Ringsby Per, 

Ärendemening Trafiktillstånd för beställningstrafik med personbil, Eckerö

Motpart

Beslut

Ålands landskapsregering beslöt i enlighet med 6 § landskapslagen om yrkesmässig trafik att bevilja ett tillstånd 

för beställningstrafik med personbil med Eckerö som stationsplats. Tillståndet gäller från och med 10.5.2021 och 

till och med 9.5.2026. Landskapsregeringen vill erinra om att beställningstrafik för personfordran med personbil får 

bedrivas inom stationsplatsen, i detta fall Eckerö, samt att bilen ska återföras till stationsplatsen efter avslutad 

körning utanför densamma. Landskapsregeringen förbehåller sig rätten att göra ändringar i trafiktillstånden bl.a. 

beträffande stationsplatsen ifall lagändringar genomförs under tillståndsperioden.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Blomberg Gustav, 

Föredragande Ringsby Per, 



Diarienr.  ÅLR 2021/1903 Reg.datum  04-03-2021 Beslutsdatum   2021-05-05

Diarienr.  ÅLR 2021/1903 Reg.datum  04-03-2021 Beslutsdatum   2021-05-05

Diarienr.  ÅLR 2021/1904 Reg.datum  04-03-2021 Beslutsdatum   2021-05-05

Ärendemening Trafiktillstånd för beställningstrafik med personbil, Lemland

Motpart

Beslut

Ålands landskapsregering beslöt i enlighet med 6 § landskapslagen om yrkesmässig trafik att bevilja ett tillstånd 

för beställningstrafik med personbil med Lemland som stationsplats. Tillståndet gäller från och med 10.5.2021 och 

till och med 9.5.2026. Landskapsregeringen vill erinra om att beställningstrafik för personfordran med personbil får 

bedrivas inom stationsplatsen, i detta fall Lemland, samt att bilen ska återföras till stationsplatsen efter avslutad 

körning utanför densamma. Landskapsregeringen förbehåller sig rätten att göra ändringar i trafiktillstånden bl.a. 

beträffande stationsplatsen ifall lagändringar genomförs under tillståndsperioden.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Blomberg Gustav, 

Föredragande Ringsby Per, 

Ärendemening Trafiktillstånd för beställningstrafik med personbil, Jomala

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljade tillstånd med brevnummer 163 Il Giltighetstid: Tillståndet gäller från och med 

10.5.2021 till och med 9.5.2026. Art och fordon: Beställningstrafik med personbil. Stationsplats: Jomala kommun 

Utlåtande har begärts av: Begärt utlåtande från Ålands polismyndighet 1. Trafiken skall bedrivas med noggrant 

iakttagande av gällande bestämmelser och föreskrifter om vägtrafik och motorfordon samt de bestämmelser 

landskapsregeringen utfärdat eller kommer att utfärda om beställningstrafik. 2. Trafiktillståndet anses förfallet om 

trafiken inte har påbörjats inom 6 månader från den dag tillståndet utfärdades. 3. Om inte övermäktigt hinder eller 

annat giltigt skäl föreligger, är tillståndshavaren skyldig att på anmodan utföra körning i enlighet med 

trafiktillståndet. 4. Trafiktillståndet skall under körning medföras i bil som är i trafik på basis av detta tillstånd. 5. 

Vid trafik på basis av detta tillstånd skall gällande taxa iakttas. 6. I trafik använd bil skall vara försedd med 

taxameter. 7. Rättigheten att utöva trafik med stöd av detta tillstånd kan inte överlåtas åt annan. 8. 

Landskapsregeringen kan ändra bestämmelserna i trafiktillståndet om det är nödvändigt på grund av ändrade 

förhållanden eller annan särskild orsak. 9. Trafiktillståndet kan för viss tid återkallas helt eller delvis, om 

trafiktillståndets innehavare inte längre uppfyller förutsättningarna för att få tillstånd, om tillståndsvillkoren inte 

uppfylls eller om trafiktillståndets innehavare underlåter att utöva trafiken på behörigt sätt eller annars underlåter 

att ansvara för sina förpliktelser. 10. Om trafiken upphör ska landskapsregeringen underrättas.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Blomberg Gustav, 

Föredragande Ringsby Per, 

Ärendemening Trafiktillstånd för beställningstrafik med personbil, Jomala

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljade tillstånd med brevnummer 162 Il Giltighetstid: Tillståndet gäller från och med 

10.5.2021 till och med 9.5.2026. Art och fordon: Beställningstrafik med personbil. Stationsplats: Jomala kommun 

Utlåtande har begärts av: Begärt utlåtande från Ålands polismyndighet 1. Trafiken skall bedrivas med noggrant 

iakttagande av gällande bestämmelser och föreskrifter om vägtrafik och motorfordon samt de bestämmelser 

landskapsregeringen utfärdat eller kommer att utfärda om beställningstrafik. 2. Trafiktillståndet anses förfallet om 

trafiken inte har påbörjats inom 6 månader från den dag tillståndet utfärdades. 3. Om inte övermäktigt hinder eller 

annat giltigt skäl föreligger, är tillståndshavaren skyldig att på anmodan utföra körning i enlighet med 

trafiktillståndet. 4. Trafiktillståndet skall under körning medföras i bil som är i trafik på basis av detta tillstånd. 5. 

Vid trafik på basis av detta tillstånd skall gällande taxa iakttas. 6. I trafik använd bil skall vara försedd med 

taxameter. 7. Rättigheten att utöva trafik med stöd av detta tillstånd kan inte överlåtas åt annan. 8. 

Landskapsregeringen kan ändra bestämmelserna i trafiktillståndet om det är nödvändigt på grund av ändrade 

förhållanden eller annan särskild orsak. 9. Trafiktillståndet kan för viss tid återkallas helt eller delvis, om 

trafiktillståndets innehavare inte längre uppfyller förutsättningarna för att få tillstånd, om tillståndsvillkoren inte 

uppfylls eller om trafiktillståndets innehavare underlåter att utöva trafiken på behörigt sätt eller annars underlåter 

att ansvara för sina förpliktelser. 10. Om trafiken upphör ska landskapsregeringen underrättas.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Blomberg Gustav, 

Föredragande Ringsby Per, 



Diarienr.  ÅLR 2021/1904 Reg.datum  04-03-2021 Beslutsdatum   2021-05-05

Diarienr.  ÅLR 2021/1906 Reg.datum  04-03-2021 Beslutsdatum   2021-05-05

Ärendemening Trafiktillstånd för beställningstrafik med personbil, Saltvik

Motpart

Beslut

Ålands landskapsregering beslöt i enlighet med 6 § landskapslagen om yrkesmässig trafik att bevilja ett tillstånd 

för beställningstrafik med personbil med Saltvik som stationsplats. Tillståndet gäller från och med 10.5.2021 och 

till och med 9.5.2026. Landskapsregeringen vill erinra om att beställningstrafik för personfordran med personbil får 

bedrivas inom stationsplatsen, i detta fall Saltvik, samt att bilen ska återföras till stationsplatsen efter avslutad 

körning utanför densamma. Landskapsregeringen förbehåller sig rätten att göra ändringar i trafiktillstånden bl.a. 

beträffande stationsplatsen ifall lagändringar genomförs under tillståndsperioden.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Blomberg Gustav, 

Föredragande Ringsby Per, 

Ärendemening Trafiktillstånd för beställningstrafik med personbil, Lemland

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljade tillstånd med brevnummer 164 Il Giltighetstid: Tillståndet gäller från och med 

10.5.2021 till och med 9.5.2026. Art och fordon: Beställningstrafik med personbil. Stationsplats: Lemlands 

kommun. Utlåtande har begärts av: Begärt utlåtande från Ålands polismyndighet 1. Trafiken skall bedrivas med 

noggrant iakttagande av gällande bestämmelser och föreskrifter om vägtrafik och motorfordon samt de 

bestämmelser landskapsregeringen utfärdat eller kommer att utfärda om beställningstrafik. 2. Trafiktillståndet 

anses förfallet om trafiken inte har påbörjats inom 6 månader från den dag tillståndet utfärdades. 3. Om inte 

övermäktigt hinder eller annat giltigt skäl föreligger, är tillståndshavaren skyldig att på anmodan utföra körning i 

enlighet med trafiktillståndet. 4. Trafiktillståndet skall under körning medföras i bil som är i trafik på basis av 

detta tillstånd. 5. Vid trafik på basis av detta tillstånd skall gällande taxa iakttas. 6. I trafik använd bil skall vara 

försedd med taxameter. 7. Rättigheten att utöva trafik med stöd av detta tillstånd kan inte överlåtas åt annan. 8. 

Landskapsregeringen kan ändra bestämmelserna i trafiktillståndet om det är nödvändigt på grund av ändrade 

förhållanden eller annan särskild orsak. 9. Trafiktillståndet kan för viss tid återkallas helt eller delvis, om 

trafiktillståndets innehavare inte längre uppfyller förutsättningarna för att få tillstånd, om tillståndsvillkoren inte 

uppfylls eller om trafiktillståndets innehavare underlåter att utöva trafiken på behörigt sätt eller annars underlåter 

att ansvara för sina förpliktelser. 10. Om trafiken upphör ska landskapsregeringen underrättas.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Blomberg Gustav, 

Föredragande Ringsby Per, 



Diarienr.  ÅLR 2021/1906 Reg.datum  04-03-2021 Beslutsdatum   2021-05-05

Diarienr.  ÅLR 2021/1907 Reg.datum  04-03-2021 Beslutsdatum   2021-05-05

Diarienr.  ÅLR 2021/1907 Reg.datum  04-03-2021 Beslutsdatum   2021-05-05

Ärendemening Trafiktillstånd för beställningstrafik med personbil, Sund

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljade tillstånd med brevnummer 166 Il Giltighetstid: Tillståndet gäller från och med 

10.5.2021 till och med 9.5.2026. Art och fordon: Beställningstrafik med personbil. Stationsplats: Sund kommun 

Utlåtande har begärts av: Begärt utlåtande från Ålands polismyndighet, Saltviks kommun och Ålands 

yrkesbilägareförening. 1. Trafiken skall bedrivas med noggrant iakttagande av gällande bestämmelser och 

föreskrifter om vägtrafik och motorfordon samt de bestämmelser landskapsregeringen utfärdat eller kommer att 

utfärda om beställningstrafik. 2. Trafiktillståndet anses förfallet om trafiken inte har påbörjats inom 6 månader 

från den dag tillståndet utfärdades. 3. Om inte övermäktigt hinder eller annat giltigt skäl föreligger, är 

tillståndshavaren skyldig att på anmodan utföra körning i enlighet med trafiktillståndet. 4. Trafiktillståndet skall 

under körning medföras i bil som är i trafik på basis av detta tillstånd. 5. Vid trafik på basis av detta tillstånd skall 

gällande taxa iakttas. 6. I trafik använd bil skall vara försedd med taxameter. 7. Rättigheten att utöva trafik med 

stöd av detta tillstånd kan inte överlåtas åt annan. 8. Landskapsregeringen kan ändra bestämmelserna i 

trafiktillståndet om det är nödvändigt på grund av ändrade förhållanden eller annan särskild orsak. 9. 

Trafiktillståndet kan för viss tid återkallas helt eller delvis, om trafiktillståndets innehavare inte längre uppfyller 

förutsättningarna för att få tillstånd, om tillståndsvillkoren inte uppfylls eller om trafiktillståndets innehavare 

underlåter att utöva trafiken på behörigt sätt eller annars underlåter att ansvara för sina förpliktelser. 10. Om 

trafiken upphör ska landskapsregeringen underrättas.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Blomberg Gustav, 

Föredragande Ringsby Per, 

Ärendemening Trafiktillstånd för beställningstrafik med personbil, Sund

Motpart

Beslut

Ålands landskapsregering beslöt i enlighet med 6 § landskapslagen om yrkesmässig trafik att bevilja ett tillstånd 

för beställningstrafik med personbil med Sund som stationsplats. Tillståndet gäller från och med 10.5.2021 och till 

och med 9.5.2026. Landskapsregeringen vill erinra om att beställningstrafik för personfordran med personbil får 

bedrivas inom stationsplatsen, i detta fall Sund, samt att bilen ska återföras till stationsplatsen efter avslutad 

körning utanför densamma. Landskapsregeringen förbehåller sig rätten att göra ändringar i trafiktillstånden bl.a. 

beträffande stationsplatsen ifall lagändringar genomförs under tillståndsperioden.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Blomberg Gustav, 

Föredragande Ringsby Per, 

Ärendemening Trafiktillstånd för beställningstrafik med personbil, Saltvik

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljade tillstånd med brevnummer 165 Il Giltighetstid: Tillståndet gäller från och med 

10.5.2021 till och med 9.5.2026. Art och fordon: Beställningstrafik med personbil. Stationsplats: Saltviks kommun 

Utlåtande har begärts av: Begärt utlåtande från Ålands polismyndighet, Saltviks kommun och Ålands 

yrkesbilägareförening. 1. Trafiken skall bedrivas med noggrant iakttagande av gällande bestämmelser och 

föreskrifter om vägtrafik och motorfordon samt de bestämmelser landskapsregeringen utfärdat eller kommer att 

utfärda om beställningstrafik. 2. Trafiktillståndet anses förfallet om trafiken inte har påbörjats inom 6 månader 

från den dag tillståndet utfärdades. 3. Om inte övermäktigt hinder eller annat giltigt skäl föreligger, är 

tillståndshavaren skyldig att på anmodan utföra körning i enlighet med trafiktillståndet. 4. Trafiktillståndet skall 

under körning medföras i bil som är i trafik på basis av detta tillstånd. 5. Vid trafik på basis av detta tillstånd skall 

gällande taxa iakttas. 6. I trafik använd bil skall vara försedd med taxameter. 7. Rättigheten att utöva trafik med 

stöd av detta tillstånd kan inte överlåtas åt annan. 8. Landskapsregeringen kan ändra bestämmelserna i 

trafiktillståndet om det är nödvändigt på grund av ändrade förhållanden eller annan särskild orsak. 9. 

Trafiktillståndet kan för viss tid återkallas helt eller delvis, om trafiktillståndets innehavare inte längre uppfyller 

förutsättningarna för att få tillstånd, om tillståndsvillkoren inte uppfylls eller om trafiktillståndets innehavare 

underlåter att utöva trafiken på behörigt sätt eller annars underlåter att ansvara för sina förpliktelser. 10. Om 

trafiken upphör ska landskapsregeringen underrättas.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Blomberg Gustav, 

Föredragande Ringsby Per, 



Diarienr.  ÅLR 2021/3536 Reg.datum  04-05-2021 Beslutsdatum   2021-05-05

Diarienr.  ÅLR 2021/3426 Reg.datum  03-05-2021 Beslutsdatum   2021-05-05

Diarienr.  ÅLR 2021/3429 Reg.datum  03-05-2021 Beslutsdatum   2021-05-05

Diarienr.  ÅLR 2021/1073 Reg.datum  05-02-2021 Beslutsdatum   2021-05-05

Ärendemening Anslutning till certifieringssystemet för ekologisk produktion

Motpart Beesyssla

Beslut

Landskapsregeringen har beslutat att godkänna Er ansökan om anslutning till kontrollsystemet för ekologisk 

produktion 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 Tillstånd i samband med ekologisk animalieproduktion

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen har beslutat att avslå er ansökan om användning av konventionellt foder under särskilda 

förhållanden då detta undantag endast får ges om produktionen av foder går förlorad t.ex. på grund av 

exceptionella väderförhållanden eller utbrott av smittsamma sjukdomar.

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve, 

Föredragande Danielsson Tina, 

Ärendemening Tillstånd i samband med ekologisk animalieproduktion

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen har beslutat att avslå er ansökan om användning av konventionellt foder under särskilda 

förhållanden då detta undantag endast får ges om produktionen av foder går förlorad eller om restriktioner införs, 

särskilt på grund av exceptionella väderförhållanden, utbrott av smittsamma sjukdomar, förorening med giftiga 

ämnen eller till följd av bränder.

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve, 

Föredragande Danielsson Tina, 

Ärendemening Understöd för Kumlinge filialapotek år 2021

Motpart

Beslut Utbetalas.

Beslutande organ Social- och miljöavdelningen Hälso- och sjukvårdsbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande Lindström Ylva, 

Föredragande



Diarienr.  ÅLR 2020/6199 Reg.datum  13-08-2020 Beslutsdatum   2021-05-05

Diarienr.  ÅLR 2021/3363 Reg.datum  29-04-2021 Beslutsdatum   2021-05-05

Diarienr.  ÅLR 2021/3485 Reg.datum  04-05-2021 Beslutsdatum   2021-05-05

Diarienr.  ÅLR 2021/3486 Reg.datum  04-05-2021 Beslutsdatum   2021-05-05

Ärendemening Museiguide vid skolmuseet

Motpart

Beslut Arbetsavtal nr 68 U1

Beslutande organ Utbildnings- och kulturavdelningen Avdelningschef tjänstemannabeslut

Beslutande Stenbäck Niklas, 

Föredragande

Ärendemening Museiguide vid skolmuseet

Motpart

Beslut Arbetsavtal nr 67 U1

Beslutande organ Utbildnings- och kulturavdelningen Avdelningschef tjänstemannabeslut

Beslutande Stenbäck Niklas, 

Föredragande

Ärendemening Finansieringsansökan, utökat likviditetsstöd

Motpart Alltvätten Ab

Beslut Beviljas ett stöd om 20 %, dock högst 10.000 euro, av beviljad likviditetskredit. (174 N1)

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 

Ärendemening Teknisk kontroll av ansökan om EU-finansiering Leader Projekt: Solvallens utegym

Motpart Eckerö Idrottsklubb 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 60 % i stöd, dock högst 13.817,61 euro. (Hyrrä-nummer: 141282) 

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 


