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Beslutslista för ÅLR

Beslutsdatum mellan 2021-09-02 och 2021-09-02

8 cases found

Ärendemening Elarbeten Basanmälan

Motpart

Beslut

Ålands landskapsregering beslöt att anteckna sökanden i elentreprenörsregistret. Ålands 

landskapsregering beslöt att godkänna verksamhetens ledare för elarbeten. Godkänd ledare för 

elarbeten är ansvarig för att villkoren i detta beslut följs. Landskapsregeringen kan återkalla detta 

tillstånd om innehavaren inte längre fyller de fordringar som förutsätts i detta tillstånd, om ersättaren 

för den ansvariga ledaren icke längre är i firmans tjänst eller om firman åtar sig arbeten i strid med 

detta tillstånd. Villkor Verksamheten får bedrivas under förutsättning att följande villkor iakttas: Vid 

elarbeten iakttas Landskapslag (2017:38) om tillämpning på Åland av rikets elsäkerhetslag och 

Landskapsförordning (2017:41) om tillämpning på Åland av riksförfattningar om elsäkerhet. Elmateriel 

och elanläggningar är i sådant skick som förutsätts i elsäkerhetslagen samt de stadganden och 

bestämmelser som utfärdats med stöd av den, innan de tas i drift eller överlåts till någon annan. De 

som utför elarbeten är yrkeskunniga och tillräckligt instruerade för sina uppgifter. Entreprenören ska ha 

till förfogande gällande åländsk ellagstiftning och de där ingående författningarna inklusive de i 

elsäkerhetsexamen ingående publikationerna och andra publikationer som är relevanta för 

verksamheten, de arbetsredskap som är nödvändiga för verksamheten samt nödvändiga 

mätinstrument. Ytterligare ska entreprenören ha tillräckliga utrymmen med hänsyn till verksamhetens 

omfattning och ett permanent verksamhetsställe. Arbetslokal och erforderliga verktyg ska vara sådana 

som landskapsregeringen kan godkänna.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Blomberg Gustav, 

Föredragande Lindström Johnny, 

Ärendemening Elarbeten Basanmälan

Motpart

Beslut

Ålands landskapsregering beslöt att anteckna sökanden (enskild näringsidkare) i 

elentreprenörsregistret. Ålands landskapsregering beslöt att godkänna verksamhetens ledare för 

elarbeten. Godkänd ledare för elarbeten är ansvarig för att villkoren i detta beslut följs. 

Landskapsregeringen kan återkalla detta tillstånd om innehavaren inte längre fyller de fordringar som 

förutsätts i detta tillstånd, om ersättaren för den ansvariga ledaren icke längre är i firmans tjänst eller 

om firman åtar sig arbeten i strid med detta tillstånd. Villkor Verksamheten får bedrivas under 

förutsättning att följande villkor iakttas: Vid elarbeten iakttas Landskapslag (2017:38) om tillämpning 

på Åland av rikets elsäkerhetslag och Landskapsförordning (2017:41) om tillämpning på Åland av 

riksförfattningar om elsäkerhet. Elmateriel och elanläggningar är i sådant skick som förutsätts i 

elsäkerhetslagen samt de stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den, innan de tas i 

drift eller överlåts till någon annan. De som utför elarbeten är yrkeskunniga och tillräckligt instruerade 

för sina uppgifter. Entreprenören ska ha till förfogande gällande åländsk ellagstiftning och de där 

ingående författningarna inklusive de i elsäkerhetsexamen ingående publikationerna och andra 

publikationer som är relevanta för verksamheten, de arbetsredskap som är nödvändiga för 

verksamheten samt nödvändiga mätinstrument. Ytterligare ska entreprenören ha tillräckliga utrymmen 

med hänsyn till verksamhetens omfattning och ett permanent verksamhetsställe. Arbetslokal och 

erforderliga verktyg ska vara sådana som landskapsregeringen kan godkänna.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Blomberg Gustav, 

Föredragande Lindström Johnny, 



Diarienr.  ÅLR 2020/2423 Reg.datum  24-03-2020 Beslutsdatum   2021-09-02

Diarienr.  ÅLR 2021/7157 Reg.datum  20-08-2021 Beslutsdatum   2021-09-02

Diarienr.  ÅLR 2021/7492 Reg.datum  02-09-2021 Beslutsdatum   2021-09-02

Diarienr.  ÅLR 2021/7497 Reg.datum  02-09-2021 Beslutsdatum   2021-09-02

Ärendemening M/s Alfågeln cylinderlock service

Motpart

Beslut

Beslöts att i enlighet med stöd av 5 § 1 punkten Ålands landskapsregerings beslut (2019:113) gällande 

vissa upphandlingar, göra en direktupphandling med Wärtsilä Oy Finland för servicearbeten på m/s 

Alfågelns huvudmaskin. Det beräknade värdet på upphandlingen är 21 720 €. Kostnaden påförs 

budgetmoment 75010 ”Upphandling av sjötrafik” som ett haveri.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Transportbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Nordling Kim, 

Föredragande Eriksson Magnus, 

Ärendemening Lokalvårdare

Motpart

Beslut Arbetsavtal

Beslutande organ Regeringskansli Förvaltningschef tjänstemannabeslut

Beslutande Eriksson John, 

Föredragande

Ärendemening Investeringsstöd

Motpart

Beslut Landskapsregeringen har den 1 september 2021 beslutat avslå ansökan. (893 N2)

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Franzell Leif, 

Ärendemening Vägingenjör

Motpart

Beslut 283 I1 Utnämningsbrev.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Avdelningschef tjänstemannabeslut

Beslutande Österlund Yvonne, 

Föredragande



Diarienr.  ÅLR 2020/10020 Reg.datum  17-12-2020 Beslutsdatum   2021-09-02

Diarienr.  ÅLR 2021/2953 Reg.datum  14-04-2021 Beslutsdatum   2021-09-02

Ärendemening Teknisk kontroll av ansökan om EU-finansiering Leader Projekt: Återställa betesmark i Jussböle

Motpart Jussböle gård

Beslut

Beslöts göra en självrättelse av landskapsregeringens beslut av den 18 mars 2021 i enlighet med 45 § 

1 mom. samt 47 § 1-2 mom. förvaltningslagen. Genom självrättelsen korrigeras slutdatumet för 

projektet till 30.11.2022. I övrigt kvarstår ursprungsbeslutet av den 31.8.2021 oförändrat. (Hyrrä-

nummer: 166104)

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 

Ärendemening EU-bidrag, ESF, Växtkraft

Motpart Emmaus Åland rf

Beslut

Beviljas ett förskott om 75.000 euro av beviljat stöd om 300.000,40 euro för projektet ” Växtkraft 2.0” 

inom ramen för Ålands strukturfonds program ”Entreprenörskap och kompetens”. Det beviljade 

förskottet kommer att avräknas mot redovisade och stödberättigade utgifter i enlighet med plan. (242 

N1) 

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån tjänstemannaföredragning

Beslutande Stolt Ralf, 

Föredragande Sommarström Matias, 


