Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2021-09-15 och 2021-09-15

32 cases found

Diarienr.

ÅLR 2020/7648

Reg.datum

02-10-2020 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Allmänna byrån tjänstemannaföredragning

Beslutande

Franzell Leif,

Föredragande

Alopaeus Sara,

Ärendemening

Teknisk kontroll av ansökan om EU-finansiering Leader Projekt: Stora Båtskär

Motpart

Föreningen Stora Båtskär rf

Beslut

Tidigare utbetalt förskott om 3.232,00 euro kommer att kvittas i sin helhet och
överstigande del, 3.438,00 euro kommer att utbetalas till av Er meddelat
bankkonto. (Hyrrä-nummer: 144871)

Diarienr.

ÅLR 2021/7784

Reg.datum

14-09-2021 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande

Strand Susanne,

Föredragande

Åkergård Kenneth,

Ärendemening

Finansieringsansökan, utökat likviditetsstöd

Motpart

Rederiaktiebolaget Eckerö

Beslut

Beviljas ett stöd om högst 311.728 euro, vilket motsvarar 4,45 % av beviljad
likviditetskredit. (256 N1)

2021-09-15

2021-09-15

Diarienr.

ÅLR 2020/6698

Reg.datum

31-08-2020 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande

Strand Susanne,

Föredragande

Åkergård Kenneth,

Ärendemening

Finansieringsansökan, tillfälligt likviditetsstöd

Motpart

Mariehamns Tryckeri Ab

Beslut

Beslöts överföra beviljat likviditetsstöd om 26.000 euro, så att finansieringen påförs
Ålands strukturfondsprogram ”Entreprenörskap och kompetens” för landskapet
Åland perioden 2014-2020 (CCI 2014FI05M2OP001) med finansiering från
Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Europeiska socialfonden (ESF),
insatsområde Entreprenörskap och innovation, investeringsprioritering 3d Att främja
konkurrenskraft hos små och medelstora företag SMF. Omfördelningen är i enlighet
med landskapsregeringens förslag till programändring 4 av den 18 mars 2021,
vilken godkändes av Kommissionen den 15 april 2021. Programändringen har
behandlats av programmets övervakningskommitté den 7 december 2020. Bidraget
påförs moment 62100 istället för 61000. Bidraget har till fullo utbetalats till
stödmottagaren. Av ursprungligt finansieringsbeslut samt av regelverket för tillfälligt
likviditetsstöd, utökat tillfälligt likviditetsstöd samt tilläggsstöd till logiverksamhet
framkommer att stödet för små och medelstora företag kan komma att
delfinansieras ur Ålands strukturfondsprogram 2014-2020 och Europeiska regionala
utvecklingsfonden ERUF under förutsättning att kommissionen godkänner
förfarandet.

Diarienr.

ÅLR 2020/7199

Reg.datum

17-09-2020 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande

Strand Susanne,

Föredragande

Åkergård Kenneth,

Ärendemening

Finansieringsansökan, utökat likviditetsstöd

Motpart

Park Alandia Hotell Ab

Beslut

Beslöts överföra beviljat likviditetsstöd om 160.000 euro, så att finansieringen
påförs Ålands strukturfondsprogram ”Entreprenörskap och kompetens” för
landskapet Åland perioden 2014-2020 (CCI 2014FI05M2OP001) med finansiering
från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Europeiska socialfonden
(ESF), insatsområde Entreprenörskap och innovation, investeringsprioritering 3d Att
främja konkurrenskraft hos små och medelstora företag SMF. Omfördelningen är i
enlighet med landskapsregeringens förslag till programändring 4 av den 18 mars
2021, vilken godkändes av Kommissionen den 15 april 2021. Programändringen har
behandlats av programmets övervakningskommitté den 7 december 2020. Bidraget
påförs moment 62100 istället för 61000. Bidraget har till fullo utbetalats till
stödmottagaren. Av ursprungligt finansieringsbeslut samt av regelverket för tillfälligt
likviditetsstöd, utökat tillfälligt likviditetsstöd samt tilläggsstöd till logiverksamhet
framkommer att stödet för små och medelstora företag kan komma att
delfinansieras ur Ålands strukturfondsprogram 2014-2020 och Europeiska regionala
utvecklingsfonden ERUF under förutsättning att kommissionen godkänner
förfarandet.

2021-09-15

2021-09-15

Diarienr.

ÅLR 2020/7201

Reg.datum

17-09-2020 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande

Strand Susanne,

Föredragande

Åkergård Kenneth,

Ärendemening

Finansieringsansökan, utökat likviditetsstöd

Motpart

Ecomar Ab

Beslut

Beslöts överföra beviljat likviditetsstöd om 28.000 euro, så att finansieringen påförs
Ålands strukturfondsprogram ”Entreprenörskap och kompetens” för landskapet
Åland perioden 2014-2020 (CCI 2014FI05M2OP001) med finansiering från
Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Europeiska socialfonden (ESF),
insatsområde Entreprenörskap och innovation, investeringsprioritering 3d Att främja
konkurrenskraft hos små och medelstora företag SMF. Omfördelningen är i enlighet
med landskapsregeringens förslag till programändring 4 av den 18 mars 2021,
vilken godkändes av Kommissionen den 15 april 2021. Programändringen har
behandlats av programmets övervakningskommitté den 7 december 2020. Bidraget
påförs moment 62100 istället för 61000. Bidraget har till fullo utbetalats till
stödmottagaren. Av ursprungligt finansieringsbeslut samt av regelverket för tillfälligt
likviditetsstöd, utökat tillfälligt likviditetsstöd samt tilläggsstöd till logiverksamhet
framkommer att stödet för små och medelstora företag kan komma att
delfinansieras ur Ålands strukturfondsprogram 2014-2020 och Europeiska regionala
utvecklingsfonden ERUF under förutsättning att kommissionen godkänner
förfarandet.

Diarienr.

ÅLR 2020/8803

Reg.datum

11-11-2020 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande

Strand Susanne,

Föredragande

Åkergård Kenneth,

Ärendemening

Finansieringsansökan, utökat likviditetsstöd

Motpart

Alandia Tourist Trade Ab

Beslut

Beslöts överföra beviljat likviditetsstöd om 50.000 euro, så att finansieringen påförs
Ålands strukturfondsprogram ”Entreprenörskap och kompetens” för landskapet
Åland perioden 2014-2020 (CCI 2014FI05M2OP001) med finansiering från
Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Europeiska socialfonden (ESF),
insatsområde Entreprenörskap och innovation, investeringsprioritering 3d Att främja
konkurrenskraft hos små och medelstora företag SMF. Omfördelningen är i enlighet
med landskapsregeringens förslag till programändring 4 av den 18 mars 2021,
vilken godkändes av Kommissionen den 15 april 2021. Programändringen har
behandlats av programmets övervakningskommitté den 7 december 2020. Bidraget
påförs moment 62100 istället för 61000. Bidraget har till fullo utbetalats till
stödmottagaren. Av ursprungligt finansieringsbeslut samt av regelverket för tillfälligt
likviditetsstöd, utökat tillfälligt likviditetsstöd samt tilläggsstöd till logiverksamhet
framkommer att stödet för små och medelstora företag kan komma att
delfinansieras ur Ålands strukturfondsprogram 2014-2020 och Europeiska regionala
utvecklingsfonden ERUF under förutsättning att kommissionen godkänner
förfarandet.

2021-09-15

2021-09-15

Diarienr.

ÅLR 2020/3521

Reg.datum

07-05-2020 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande

Strand Susanne,

Föredragande

Åkergård Kenneth,

Ärendemening

Finansieringsansökan, tillfälligt likviditetsstöd

Motpart

Ålands Turisminvest Ab

Beslut

Beslöts överföra beviljat likviditetsstöd om 100.000 euro, så att finansieringen
påförs Ålands strukturfondsprogram ”Entreprenörskap och kompetens” för
landskapet Åland perioden 2014-2020 (CCI 2014FI05M2OP001) med finansiering
från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Europeiska socialfonden
(ESF), insatsområde Entreprenörskap och innovation, investeringsprioritering 3d Att
främja konkurrenskraft hos små och medelstora företag SMF. Omfördelningen är i
enlighet med landskapsregeringens förslag till programändring 4 av den 18 mars
2021, vilken godkändes av Kommissionen den 15 april 2021. Programändringen har
behandlats av programmets övervakningskommitté den 7 december 2020. Bidraget
påförs moment 62100 istället för 61000. Bidraget har till fullo utbetalats till
stödmottagaren. Av ursprungligt finansieringsbeslut samt av regelverket för tillfälligt
likviditetsstöd, utökat tillfälligt likviditetsstöd samt tilläggsstöd till logiverksamhet
framkommer att stödet för små och medelstora företag kan komma att
delfinansieras ur Ålands strukturfondsprogram 2014-2020 och Europeiska regionala
utvecklingsfonden ERUF under förutsättning att kommissionen godkänner
förfarandet.

Diarienr.

ÅLR 2020/3834

Reg.datum

19-05-2020 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande

Strand Susanne,

Föredragande

Åkergård Kenneth,

Ärendemening

Finansieringsansökan, tillfälligt likviditetsstöd

Motpart

Silverskär Ab

Beslut

Beslöts överföra beviljat likviditetsstöd om 40.000 euro, så att finansieringen påförs
Ålands strukturfondsprogram ”Entreprenörskap och kompetens” för landskapet
Åland perioden 2014-2020 (CCI 2014FI05M2OP001) med finansiering från
Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Europeiska socialfonden (ESF),
insatsområde Entreprenörskap och innovation, investeringsprioritering 3d Att främja
konkurrenskraft hos små och medelstora företag SMF. Omfördelningen är i enlighet
med landskapsregeringens förslag till programändring 4 av den 18 mars 2021,
vilken godkändes av Kommissionen den 15 april 2021. Programändringen har
behandlats av programmets övervakningskommitté den 7 december 2020. Bidraget
påförs moment 62100 istället för 61000. Bidraget har till fullo utbetalats till
stödmottagaren. Av ursprungligt finansieringsbeslut samt av regelverket för tillfälligt
likviditetsstöd, utökat tillfälligt likviditetsstöd samt tilläggsstöd till logiverksamhet
framkommer att stödet för små och medelstora företag kan komma att
delfinansieras ur Ålands strukturfondsprogram 2014-2020 och Europeiska regionala
utvecklingsfonden ERUF under förutsättning att kommissionen godkänner
förfarandet.

2021-09-15

2021-09-15

Diarienr.

ÅLR 2020/3862

Reg.datum

19-05-2020 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande

Strand Susanne,

Föredragande

Åkergård Kenneth,

Ärendemening

Finansieringsansökan, tillfälligt likviditetsstöd

Motpart

Stallhagen Ab

Beslut

Beslöts överföra beviljat likviditetsstöd om 100.000 euro, så att finansieringen
påförs Ålands strukturfondsprogram ”Entreprenörskap och kompetens” för
landskapet Åland perioden 2014-2020 (CCI 2014FI05M2OP001) med finansiering
från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Europeiska socialfonden
(ESF), insatsområde Entreprenörskap och innovation, investeringsprioritering 3d Att
främja konkurrenskraft hos små och medelstora företag SMF. Omfördelningen är i
enlighet med landskapsregeringens förslag till programändring 4 av den 18 mars
2021, vilken godkändes av Kommissionen den 15 april 2021. Programändringen har
behandlats av programmets övervakningskommitté den 7 december 2020. Bidraget
påförs moment 62100 istället för 61000. Bidraget har till fullo utbetalats till
stödmottagaren. Av ursprungligt finansieringsbeslut samt av regelverket för tillfälligt
likviditetsstöd, utökat tillfälligt likviditetsstöd samt tilläggsstöd till logiverksamhet
framkommer att stödet för små och medelstora företag kan komma att
delfinansieras ur Ålands strukturfondsprogram 2014-2020 och Europeiska regionala
utvecklingsfonden ERUF under förutsättning att kommissionen godkänner
förfarandet.

Diarienr.

ÅLR 2020/3475

Reg.datum

06-05-2020 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande

Strand Susanne,

Föredragande

Åkergård Kenneth,

Ärendemening

Finansieringsansökan, tillfälligt likviditetsstöd

Motpart

Matkreatören i Mariehamn Ab

Beslut

Beslöts överföra beviljat likviditetsstöd om 90.000 euro, så att finansieringen påförs
Ålands strukturfondsprogram ”Entreprenörskap och kompetens” för landskapet
Åland perioden 2014-2020 (CCI 2014FI05M2OP001) med finansiering från
Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Europeiska socialfonden (ESF),
insatsområde Entreprenörskap och innovation, investeringsprioritering 3d Att främja
konkurrenskraft hos små och medelstora företag SMF. Omfördelningen är i enlighet
med landskapsregeringens förslag till programändring 4 av den 18 mars 2021,
vilken godkändes av Kommissionen den 15 april 2021. Programändringen har
behandlats av programmets övervakningskommitté den 7 december 2020. Bidraget
påförs moment 62100 istället för 61000. Bidraget har till fullo utbetalats till
stödmottagaren. Av ursprungligt finansieringsbeslut samt av regelverket för tillfälligt
likviditetsstöd, utökat tillfälligt likviditetsstöd samt tilläggsstöd till logiverksamhet
framkommer att stödet för små och medelstora företag kan komma att
delfinansieras ur Ålands strukturfondsprogram 2014-2020 och Europeiska regionala
utvecklingsfonden ERUF under förutsättning att kommissionen godkänner
förfarandet.

2021-09-15

2021-09-15

Diarienr.

ÅLR 2020/3309

Reg.datum

30-04-2020 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande

Strand Susanne,

Föredragande

Åkergård Kenneth,

Ärendemening

Finansieringsansökan, tillfälligt likviditetsstöd

Motpart

Mariepark Ab

Beslut

Beslöts överföra beviljat likviditetsstöd om 200.000 euro, så att finansieringen
påförs Ålands strukturfondsprogram ”Entreprenörskap och kompetens” för
landskapet Åland perioden 2014-2020 (CCI 2014FI05M2OP001) med finansiering
från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Europeiska socialfonden
(ESF), insatsområde Entreprenörskap och innovation, investeringsprioritering 3d Att
främja konkurrenskraft hos små och medelstora företag SMF. Omfördelningen är i
enlighet med landskapsregeringens förslag till programändring 4 av den 18 mars
2021, vilken godkändes av Kommissionen den 15 april 2021. Programändringen har
behandlats av programmets övervakningskommitté den 7 december 2020. Bidraget
påförs moment 62100 istället för 61000. Bidraget har till fullo utbetalats till
stödmottagaren. Av ursprungligt finansieringsbeslut samt av regelverket för tillfälligt
likviditetsstöd, utökat tillfälligt likviditetsstöd samt tilläggsstöd till logiverksamhet
framkommer att stödet för små och medelstora företag kan komma att
delfinansieras ur Ålands strukturfondsprogram 2014-2020 och Europeiska regionala
utvecklingsfonden ERUF under förutsättning att kommissionen godkänner
förfarandet.

Diarienr.

ÅLR 2020/3258

Reg.datum

28-04-2020 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande

Strand Susanne,

Föredragande

Åkergård Kenneth,

Ärendemening

Finansieringsansökan, tillfälligt likviditetsstöd

Motpart

Åland Hotel Group ÅHG Ab

Beslut

Beslöts överföra beviljat likviditetsstöd om 200.000 euro, så att finansieringen
påförs Ålands strukturfondsprogram ”Entreprenörskap och kompetens” för
landskapet Åland perioden 2014-2020 (CCI 2014FI05M2OP001) med finansiering
från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Europeiska socialfonden
(ESF), insatsområde Entreprenörskap och innovation, investeringsprioritering 3d Att
främja konkurrenskraft hos små och medelstora företag SMF. Omfördelningen är i
enlighet med landskapsregeringens förslag till programändring 4 av den 18 mars
2021, vilken godkändes av Kommissionen den 15 april 2021. Programändringen har
behandlats av programmets övervakningskommitté den 7 december 2020. Bidraget
påförs moment 62100 istället för 61000. Bidraget har till fullo utbetalats till
stödmottagaren. Av ursprungligt finansieringsbeslut samt av regelverket för tillfälligt
likviditetsstöd, utökat tillfälligt likviditetsstöd samt tilläggsstöd till logiverksamhet
framkommer att stödet för små och medelstora företag kan komma att
delfinansieras ur Ålands strukturfondsprogram 2014-2020 och Europeiska regionala
utvecklingsfonden ERUF under förutsättning att kommissionen godkänner
förfarandet.

2021-09-15

2021-09-15

Diarienr.

ÅLR 2020/4854

Reg.datum

11-06-2020 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande

Strand Susanne,

Föredragande

Åkergård Kenneth,

Ärendemening

Finansieringsansökan, tillfälligt likviditetsstöd

Motpart

Eckerö Hotell och Restaurang AB

Beslut

Beslöts överföra beviljat likviditetsstöd om 14.000 euro, så att finansieringen påförs
Ålands strukturfondsprogram ”Entreprenörskap och kompetens” för landskapet
Åland perioden 2014-2020 (CCI 2014FI05M2OP001) med finansiering från
Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Europeiska socialfonden (ESF),
insatsområde Entreprenörskap och innovation, investeringsprioritering 3d Att främja
konkurrenskraft hos små och medelstora företag SMF. Omfördelningen är i enlighet
med landskapsregeringens förslag till programändring 4 av den 18 mars 2021,
vilken godkändes av Kommissionen den 15 april 2021. Programändringen har
behandlats av programmets övervakningskommitté den 7 december 2020. Bidraget
påförs moment 62100 istället för 61000. Bidraget har till fullo utbetalats till
stödmottagaren. Av ursprungligt finansieringsbeslut samt av regelverket för tillfälligt
likviditetsstöd, utökat tillfälligt likviditetsstöd samt tilläggsstöd till logiverksamhet
framkommer att stödet för små och medelstora företag kan komma att
delfinansieras ur Ålands strukturfondsprogram 2014-2020 och Europeiska regionala
utvecklingsfonden ERUF under förutsättning att kommissionen godkänner
förfarandet.

Diarienr.

ÅLR 2020/5263

Reg.datum

18-06-2020 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande

Strand Susanne,

Föredragande

Åkergård Kenneth,

Ärendemening

Finansieringsansökan, tillfälligt likviditetsstöd

Motpart

Studio Klipp upp

Beslut

Beslöts överföra beviljat likviditetsstöd om 10.000 euro, så att finansieringen påförs
Ålands strukturfondsprogram ”Entreprenörskap och kompetens” för landskapet
Åland perioden 2014-2020 (CCI 2014FI05M2OP001) med finansiering från
Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Europeiska socialfonden (ESF),
insatsområde Entreprenörskap och innovation, investeringsprioritering 3d Att främja
konkurrenskraft hos små och medelstora företag SMF. Omfördelningen är i enlighet
med landskapsregeringens förslag till programändring 4 av den 18 mars 2021,
vilken godkändes av Kommissionen den 15 april 2021. Programändringen har
behandlats av programmets övervakningskommitté den 7 december 2020. Bidraget
påförs moment 62100 istället för 61000. Bidraget har till fullo utbetalats till
stödmottagaren. Av ursprungligt finansieringsbeslut samt av regelverket för tillfälligt
likviditetsstöd, utökat tillfälligt likviditetsstöd samt tilläggsstöd till logiverksamhet
framkommer att stödet för små och medelstora företag kan komma att
delfinansieras ur Ålands strukturfondsprogram 2014-2020 och Europeiska regionala
utvecklingsfonden ERUF under förutsättning att kommissionen godkänner
förfarandet.

2021-09-15

2021-09-15

Diarienr.

ÅLR 2020/5221

Reg.datum

17-06-2020 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande

Strand Susanne,

Föredragande

Åkergård Kenneth,

Ärendemening

Finansieringsansökan, tillfälligt likviditetsstöd

Motpart

SAJ Instrument Ab

Beslut

Beslöts överföra beviljat likviditetsstöd om 50.000 euro, så att finansieringen påförs
Ålands strukturfondsprogram ”Entreprenörskap och kompetens” för landskapet
Åland perioden 2014-2020 (CCI 2014FI05M2OP001) med finansiering från
Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Europeiska socialfonden (ESF),
insatsområde Entreprenörskap och innovation, investeringsprioritering 3d Att främja
konkurrenskraft hos små och medelstora företag SMF. Omfördelningen är i enlighet
med landskapsregeringens förslag till programändring 4 av den 18 mars 2021,
vilken godkändes av Kommissionen den 15 april 2021. Programändringen har
behandlats av programmets övervakningskommitté den 7 december 2020. Bidraget
påförs moment 62100 istället för 61000. Bidraget har till fullo utbetalats till
stödmottagaren. Av ursprungligt finansieringsbeslut samt av regelverket för tillfälligt
likviditetsstöd, utökat tillfälligt likviditetsstöd samt tilläggsstöd till logiverksamhet
framkommer att stödet för små och medelstora företag kan komma att
delfinansieras ur Ålands strukturfondsprogram 2014-2020 och Europeiska regionala
utvecklingsfonden ERUF under förutsättning att kommissionen godkänner
förfarandet.

Diarienr.

ÅLR 2020/5710

Reg.datum

07-07-2020 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande

Strand Susanne,

Föredragande

Åkergård Kenneth,

Ärendemening

Finansieringsansökan, utökat likviditetsstöd

Motpart

Strax Kommunikation Ab

Beslut

Beslöts överföra beviljat likviditetsstöd om 30.000 euro, så att finansieringen påförs
Ålands strukturfondsprogram ”Entreprenörskap och kompetens” för landskapet
Åland perioden 2014-2020 (CCI 2014FI05M2OP001) med finansiering från
Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Europeiska socialfonden (ESF),
insatsområde Entreprenörskap och innovation, investeringsprioritering 3d Att främja
konkurrenskraft hos små och medelstora företag SMF. Omfördelningen är i enlighet
med landskapsregeringens förslag till programändring 4 av den 18 mars 2021,
vilken godkändes av Kommissionen den 15 april 2021. Programändringen har
behandlats av programmets övervakningskommitté den 7 december 2020. Bidraget
påförs moment 62100 istället för 61000. Bidraget har till fullo utbetalats till
stödmottagaren. Av ursprungligt finansieringsbeslut samt av regelverket för tillfälligt
likviditetsstöd, utökat tillfälligt likviditetsstöd samt tilläggsstöd till logiverksamhet
framkommer att stödet för små och medelstora företag kan komma att
delfinansieras ur Ålands strukturfondsprogram 2014-2020 och Europeiska regionala
utvecklingsfonden ERUF under förutsättning att kommissionen godkänner
förfarandet.

2021-09-15

2021-09-15

Diarienr.

ÅLR 2020/4177

Reg.datum

27-05-2020 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande

Strand Susanne,

Föredragande

Åkergård Kenneth,

Ärendemening

Finansieringsansökan, utökat likviditetsstöd

Motpart

Restaurang Nautical Ab

Beslut

Beslöts överföra beviljat likviditetsstöd om 40.000 euro, så att finansieringen påförs
Ålands strukturfondsprogram ”Entreprenörskap och kompetens” för landskapet
Åland perioden 2014-2020 (CCI 2014FI05M2OP001) med finansiering från
Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Europeiska socialfonden (ESF),
insatsområde Entreprenörskap och innovation, investeringsprioritering 3d Att främja
konkurrenskraft hos små och medelstora företag SMF. Omfördelningen är i enlighet
med landskapsregeringens förslag till programändring 4 av den 18 mars 2021,
vilken godkändes av Kommissionen den 15 april 2021. Programändringen har
behandlats av programmets övervakningskommitté den 7 december 2020. Bidraget
påförs moment 62100 istället för 61000. Bidraget har till fullo utbetalats till
stödmottagaren. Av ursprungligt finansieringsbeslut samt av regelverket för tillfälligt
likviditetsstöd, utökat tillfälligt likviditetsstöd samt tilläggsstöd till logiverksamhet
framkommer att stödet för små och medelstora företag kan komma att
delfinansieras ur Ålands strukturfondsprogram 2014-2020 och Europeiska regionala
utvecklingsfonden ERUF under förutsättning att kommissionen godkänner
förfarandet.

Diarienr.

ÅLR 2020/9346

Reg.datum

30-11-2020 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande

Strand Susanne,

Föredragande

Åkergård Kenneth,

Ärendemening

Finansieringsansökan, tillfälligt likviditetsstöd

Motpart

StallhagenUpplevelser Ab

Beslut

Beslöts överföra beviljat likviditetsstöd om 16.000 euro, så att finansieringen påförs
Ålands strukturfondsprogram ”Entreprenörskap och kompetens” för landskapet
Åland perioden 2014-2020 (CCI 2014FI05M2OP001) med finansiering från
Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Europeiska socialfonden (ESF),
insatsområde Entreprenörskap och innovation, investeringsprioritering 3d Att främja
konkurrenskraft hos små och medelstora företag SMF. Omfördelningen är i enlighet
med landskapsregeringens förslag till programändring 4 av den 18 mars 2021,
vilken godkändes av Kommissionen den 15 april 2021. Programändringen har
behandlats av programmets övervakningskommitté den 7 december 2020. Bidraget
påförs moment 62100 istället för 61000. Bidraget har till fullo utbetalats till
stödmottagaren. Av ursprungligt finansieringsbeslut samt av regelverket för tillfälligt
likviditetsstöd, utökat tillfälligt likviditetsstöd samt tilläggsstöd till logiverksamhet
framkommer att stödet för små och medelstora företag kan komma att
delfinansieras ur Ålands strukturfondsprogram 2014-2020 och Europeiska regionala
utvecklingsfonden ERUF under förutsättning att kommissionen godkänner
förfarandet.

2021-09-15

2021-09-15

Diarienr.

ÅLR 2021/938

Reg.datum

01-02-2021 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande

Strand Susanne,

Föredragande

Åkergård Kenneth,

Ärendemening

Finansieringsansökan, utökat likviditetsstöd

Motpart

Sandösunds Produkter

Beslut

Beslöts överföra beviljat likviditetsstöd om 10.000 euro, så att finansieringen påförs
Ålands strukturfondsprogram ”Entreprenörskap och kompetens” för landskapet
Åland perioden 2014-2020 (CCI 2014FI05M2OP001) med finansiering från
Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Europeiska socialfonden (ESF),
insatsområde Entreprenörskap och innovation, investeringsprioritering 3d Att främja
konkurrenskraft hos små och medelstora företag SMF. Omfördelningen är i enlighet
med landskapsregeringens förslag till programändring 4 av den 18 mars 2021,
vilken godkändes av Kommissionen den 15 april 2021. Programändringen har
behandlats av programmets övervakningskommitté den 7 december 2020. Bidraget
påförs moment 62100 istället för 61000. Bidraget har till fullo utbetalats till
stödmottagaren. Av ursprungligt finansieringsbeslut samt av regelverket för tillfälligt
likviditetsstöd, utökat tillfälligt likviditetsstöd samt tilläggsstöd till logiverksamhet
framkommer att stödet för små och medelstora företag kan komma att
delfinansieras ur Ålands strukturfondsprogram 2014-2020 och Europeiska regionala
utvecklingsfonden ERUF under förutsättning att kommissionen godkänner
förfarandet.

Diarienr.

ÅLR 2021/937

Reg.datum

01-02-2021 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande

Strand Susanne,

Föredragande

Åkergård Kenneth,

Ärendemening

Finansieringsansökan, tilläggsstöd till logiverksamhet

Motpart

Sandösunds Produkter

Beslut

Beslöts överföra beviljat likviditetsstöd om 10.000 euro, så att finansieringen påförs
Ålands strukturfondsprogram ”Entreprenörskap och kompetens” för landskapet
Åland perioden 2014-2020 (CCI 2014FI05M2OP001) med finansiering från
Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Europeiska socialfonden (ESF),
insatsområde Entreprenörskap och innovation, investeringsprioritering 3d Att främja
konkurrenskraft hos små och medelstora företag SMF. Omfördelningen är i enlighet
med landskapsregeringens förslag till programändring 4 av den 18 mars 2021,
vilken godkändes av Kommissionen den 15 april 2021. Programändringen har
behandlats av programmets övervakningskommitté den 7 december 2020. Bidraget
påförs moment 62100 istället för 61000. Bidraget har till fullo utbetalats till
stödmottagaren. Av ursprungligt finansieringsbeslut samt av regelverket för tillfälligt
likviditetsstöd, utökat tillfälligt likviditetsstöd samt tilläggsstöd till logiverksamhet
framkommer att stödet för små och medelstora företag kan komma att
delfinansieras ur Ålands strukturfondsprogram 2014-2020 och Europeiska regionala
utvecklingsfonden ERUF under förutsättning att kommissionen godkänner
förfarandet.

2021-09-15

2021-09-15

Diarienr.

ÅLR 2021/1095

Reg.datum

08-02-2021 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande

Strand Susanne,

Föredragande

Åkergård Kenneth,

Ärendemening

Finansieringsansökan, tilläggsstöd till logiverksamhet

Motpart

Svinö Stugby Ab

Beslut

Beslöts överföra beviljat likviditetsstöd om 15.000 euro, så att finansieringen påförs
Ålands strukturfondsprogram ”Entreprenörskap och kompetens” för landskapet
Åland perioden 2014-2020 (CCI 2014FI05M2OP001) med finansiering från
Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Europeiska socialfonden (ESF),
insatsområde Entreprenörskap och innovation, investeringsprioritering 3d Att främja
konkurrenskraft hos små och medelstora företag SMF. Omfördelningen är i enlighet
med landskapsregeringens förslag till programändring 4 av den 18 mars 2021,
vilken godkändes av Kommissionen den 15 april 2021. Programändringen har
behandlats av programmets övervakningskommitté den 7 december 2020. Bidraget
påförs moment 62100 istället för 61000. Bidraget har till fullo utbetalats till
stödmottagaren. Av ursprungligt finansieringsbeslut samt av regelverket för tillfälligt
likviditetsstöd, utökat tillfälligt likviditetsstöd samt tilläggsstöd till logiverksamhet
framkommer att stödet för små och medelstora företag kan komma att
delfinansieras ur Ålands strukturfondsprogram 2014-2020 och Europeiska regionala
utvecklingsfonden ERUF under förutsättning att kommissionen godkänner
förfarandet.

Diarienr.

ÅLR 2021/1007

Reg.datum

04-02-2021 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande

Strand Susanne,

Föredragande

Åkergård Kenneth,

Ärendemening

Finansieringsansökan, tilläggsstöd till logiverksamhet

Motpart

Holmströms Stugor

Beslut

Beslöts överföra beviljat likviditetsstöd om 10.000 euro, så att finansieringen påförs
Ålands strukturfondsprogram ”Entreprenörskap och kompetens” för landskapet
Åland perioden 2014-2020 (CCI 2014FI05M2OP001) med finansiering från
Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Europeiska socialfonden (ESF),
insatsområde Entreprenörskap och innovation, investeringsprioritering 3d Att främja
konkurrenskraft hos små och medelstora företag SMF. Omfördelningen är i enlighet
med landskapsregeringens förslag till programändring 4 av den 18 mars 2021,
vilken godkändes av Kommissionen den 15 april 2021. Programändringen har
behandlats av programmets övervakningskommitté den 7 december 2020. Bidraget
påförs moment 62100 istället för 61000. Bidraget har till fullo utbetalats till
stödmottagaren. Av ursprungligt finansieringsbeslut samt av regelverket för tillfälligt
likviditetsstöd, utökat tillfälligt likviditetsstöd samt tilläggsstöd till logiverksamhet
framkommer att stödet för små och medelstora företag kan komma att
delfinansieras ur Ålands strukturfondsprogram 2014-2020 och Europeiska regionala
utvecklingsfonden ERUF under förutsättning att kommissionen godkänner
förfarandet.

2021-09-15

2021-09-15

Diarienr.

ÅLR 2021/1177

Reg.datum

09-02-2021 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande

Strand Susanne,

Föredragande

Åkergård Kenneth,

Ärendemening

Finansieringsansökan, tilläggsstöd till logiverksamhet

Motpart

Cikada Ab

Beslut

Beslöts överföra beviljat likviditetsstöd om 28.000 euro, så att finansieringen påförs
Ålands strukturfondsprogram ”Entreprenörskap och kompetens” för landskapet
Åland perioden 2014-2020 (CCI 2014FI05M2OP001) med finansiering från
Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Europeiska socialfonden (ESF),
insatsområde Entreprenörskap och innovation, investeringsprioritering 3d Att främja
konkurrenskraft hos små och medelstora företag SMF. Omfördelningen är i enlighet
med landskapsregeringens förslag till programändring 4 av den 18 mars 2021,
vilken godkändes av Kommissionen den 15 april 2021. Programändringen har
behandlats av programmets övervakningskommitté den 7 december 2020. Bidraget
påförs moment 62100 istället för 61000. Bidraget har till fullo utbetalats till
stödmottagaren. Av ursprungligt finansieringsbeslut samt av regelverket för tillfälligt
likviditetsstöd, utökat tillfälligt likviditetsstöd samt tilläggsstöd till logiverksamhet
framkommer att stödet för små och medelstora företag kan komma att
delfinansieras ur Ålands strukturfondsprogram 2014-2020 och Europeiska regionala
utvecklingsfonden ERUF under förutsättning att kommissionen godkänner
förfarandet.

Diarienr.

ÅLR 2021/935

Reg.datum

01-02-2021 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande

Strand Susanne,

Föredragande

Åkergård Kenneth,

Ärendemening

Finansieringsansökan, tilläggsstöd till logiverksamhet

Motpart

Norrö Ab

Beslut

Beslöts överföra beviljat likviditetsstöd om 40.000 euro, så att finansieringen påförs
Ålands strukturfondsprogram ”Entreprenörskap och kompetens” för landskapet
Åland perioden 2014-2020 (CCI 2014FI05M2OP001) med finansiering från
Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Europeiska socialfonden (ESF),
insatsområde Entreprenörskap och innovation, investeringsprioritering 3d Att främja
konkurrenskraft hos små och medelstora företag SMF. Omfördelningen är i enlighet
med landskapsregeringens förslag till programändring 4 av den 18 mars 2021,
vilken godkändes av Kommissionen den 15 april 2021. Programändringen har
behandlats av programmets övervakningskommitté den 7 december 2020. Bidraget
påförs moment 62100 istället för 61000. Bidraget har till fullo utbetalats till
stödmottagaren. Av ursprungligt finansieringsbeslut samt av regelverket för tillfälligt
likviditetsstöd, utökat tillfälligt likviditetsstöd samt tilläggsstöd till logiverksamhet
framkommer att stödet för små och medelstora företag kan komma att
delfinansieras ur Ålands strukturfondsprogram 2014-2020 och Europeiska regionala
utvecklingsfonden ERUF under förutsättning att kommissionen godkänner
förfarandet.

2021-09-15

2021-09-15

Diarienr.

ÅLR 2021/969

Reg.datum

03-02-2021 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande

Strand Susanne,

Föredragande

Åkergård Kenneth,

Ärendemening

Finansieringsansökan, tilläggsstöd till logiverksamhet

Motpart

Eckerö Camping & Stugor Ab

Beslut

Beslöts överföra beviljat likviditetsstöd om 10.000 euro, så att finansieringen påförs
Ålands strukturfondsprogram ”Entreprenörskap och kompetens” för landskapet
Åland perioden 2014-2020 (CCI 2014FI05M2OP001) med finansiering från
Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Europeiska socialfonden (ESF),
insatsområde Entreprenörskap och innovation, investeringsprioritering 3d Att främja
konkurrenskraft hos små och medelstora företag SMF. Omfördelningen är i enlighet
med landskapsregeringens förslag till programändring 4 av den 18 mars 2021,
vilken godkändes av Kommissionen den 15 april 2021. Programändringen har
behandlats av programmets övervakningskommitté den 7 december 2020. Bidraget
påförs moment 62100 istället för 61000. Bidraget har till fullo utbetalats till
stödmottagaren. Av ursprungligt finansieringsbeslut samt av regelverket för tillfälligt
likviditetsstöd, utökat tillfälligt likviditetsstöd samt tilläggsstöd till logiverksamhet
framkommer att stödet för små och medelstora företag kan komma att
delfinansieras ur Ålands strukturfondsprogram 2014-2020 och Europeiska regionala
utvecklingsfonden ERUF under förutsättning att kommissionen godkänner
förfarandet.

Diarienr.

ÅLR 2021/1253

Reg.datum

11-02-2021 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande

Strand Susanne,

Föredragande

Åkergård Kenneth,

Ärendemening

Finansieringsansökan, tilläggsstöd till logiverksamhet

Motpart

Isakssons Stugby / Visit.ax Ab

Beslut

Beslöts överföra beviljat likviditetsstöd om 10.060 euro, så att finansieringen påförs
Ålands strukturfondsprogram ”Entreprenörskap och kompetens” för landskapet
Åland perioden 2014-2020 (CCI 2014FI05M2OP001) med finansiering från
Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Europeiska socialfonden (ESF),
insatsområde Entreprenörskap och innovation, investeringsprioritering 3d Att främja
konkurrenskraft hos små och medelstora företag SMF. Omfördelningen är i enlighet
med landskapsregeringens förslag till programändring 4 av den 18 mars 2021,
vilken godkändes av Kommissionen den 15 april 2021. Programändringen har
behandlats av programmets övervakningskommitté den 7 december 2020. Bidraget
påförs moment 62100 istället för 61000. Bidraget har till fullo utbetalats till
stödmottagaren. Av ursprungligt finansieringsbeslut samt av regelverket för tillfälligt
likviditetsstöd, utökat tillfälligt likviditetsstöd samt tilläggsstöd till logiverksamhet
framkommer att stödet för små och medelstora företag kan komma att
delfinansieras ur Ålands strukturfondsprogram 2014-2020 och Europeiska regionala
utvecklingsfonden ERUF under förutsättning att kommissionen godkänner
förfarandet.

2021-09-15

2021-09-15

Diarienr.

ÅLR 2021/1963

Reg.datum

05-03-2021 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande

Strand Susanne,

Föredragande

Åkergård Kenneth,

Ärendemening

Finansieringsansökan, tilläggsstöd till logiverksamhet

Motpart

Silverskär Abp

Beslut

Beslöts överföra beviljat likviditetsstöd om 40.000 euro, så att finansieringen påförs
Ålands strukturfondsprogram ”Entreprenörskap och kompetens” för landskapet
Åland perioden 2014-2020 (CCI 2014FI05M2OP001) med finansiering från
Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Europeiska socialfonden (ESF),
insatsområde Entreprenörskap och innovation, investeringsprioritering 3d Att främja
konkurrenskraft hos små och medelstora företag SMF. Omfördelningen är i enlighet
med landskapsregeringens förslag till programändring 4 av den 18 mars 2021,
vilken godkändes av Kommissionen den 15 april 2021. Programändringen har
behandlats av programmets övervakningskommitté den 7 december 2020. Bidraget
påförs moment 62100 istället för 61000. Bidraget har till fullo utbetalats till
stödmottagaren. Av ursprungligt finansieringsbeslut samt av regelverket för tillfälligt
likviditetsstöd, utökat tillfälligt likviditetsstöd samt tilläggsstöd till logiverksamhet
framkommer att stödet för små och medelstora företag kan komma att
delfinansieras ur Ålands strukturfondsprogram 2014-2020 och Europeiska regionala
utvecklingsfonden ERUF under förutsättning att kommissionen godkänner
förfarandet.

Diarienr.

ÅLR 2021/3057

Reg.datum

19-04-2021 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande

Strand Susanne,

Föredragande

Åkergård Kenneth,

Ärendemening

Finansieringsansökan, tilläggsstöd till logiverksamhet

Motpart

Ålands turisminvest Ab

Beslut

Beslöts överföra beviljat likviditetsstöd om 100.000 euro, så att finansieringen
påförs Ålands strukturfondsprogram ”Entreprenörskap och kompetens” för
landskapet Åland perioden 2014-2020 (CCI 2014FI05M2OP001) med finansiering
från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Europeiska socialfonden
(ESF), insatsområde Entreprenörskap och innovation, investeringsprioritering 3d Att
främja konkurrenskraft hos små och medelstora företag SMF. Omfördelningen är i
enlighet med landskapsregeringens förslag till programändring 4 av den 18 mars
2021, vilken godkändes av Kommissionen den 15 april 2021. Programändringen har
behandlats av programmets övervakningskommitté den 7 december 2020. Bidraget
påförs moment 62100 istället för 61000. Bidraget har till fullo utbetalats till
stödmottagaren. Av ursprungligt finansieringsbeslut samt av regelverket för tillfälligt
likviditetsstöd, utökat tillfälligt likviditetsstöd samt tilläggsstöd till logiverksamhet
framkommer att stödet för små och medelstora företag kan komma att
delfinansieras ur Ålands strukturfondsprogram 2014-2020 och Europeiska regionala
utvecklingsfonden ERUF under förutsättning att kommissionen godkänner
förfarandet.

2021-09-15

2021-09-15

Diarienr.

ÅLR 2021/3692

Reg.datum

10-05-2021 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande

Strand Susanne,

Föredragande

Åkergård Kenneth,

Ärendemening

Finansieringsansökan, tilläggsstöd till logiverksamhet

Motpart

Alandia Tourist Trade Ab

Beslut

Beslöts överföra beviljat likviditetsstöd om 50.000 euro, så att finansieringen påförs
Ålands strukturfondsprogram ”Entreprenörskap och kompetens” för landskapet
Åland perioden 2014-2020 (CCI 2014FI05M2OP001) med finansiering från
Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Europeiska socialfonden (ESF),
insatsområde Entreprenörskap och innovation, investeringsprioritering 3d Att främja
konkurrenskraft hos små och medelstora företag SMF. Omfördelningen är i enlighet
med landskapsregeringens förslag till programändring 4 av den 18 mars 2021,
vilken godkändes av Kommissionen den 15 april 2021. Programändringen har
behandlats av programmets övervakningskommitté den 7 december 2020. Bidraget
påförs moment 62100 istället för 61000. Bidraget har till fullo utbetalats till
stödmottagaren. Av ursprungligt finansieringsbeslut samt av regelverket för tillfälligt
likviditetsstöd, utökat tillfälligt likviditetsstöd samt tilläggsstöd till logiverksamhet
framkommer att stödet för små och medelstora företag kan komma att
delfinansieras ur Ålands strukturfondsprogram 2014-2020 och Europeiska regionala
utvecklingsfonden ERUF under förutsättning att kommissionen godkänner
förfarandet.

Diarienr.

ÅLR 2021/5782

Reg.datum

21-06-2021 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och internationella frågor
tjänstemannabeslut

Beslutande

Lindqvist Monica,

Föredragande
Ärendemening

Näringsrätt

Motpart

Ålands Budbilsservice AB

Beslut

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för transportverksamhet, privata
säkerhetstjänster, flygplatsverksamhet samt för verkstadstjänster för fordon. 2.
Bolaget skall ha hemort på Åland. 3. Minst en ordinarie styrelseledamot, eller
dennes ersättare vid förfall, alternativt bolagsman ska ha hembygdsrätt eller ska
utan avbrott varit bosatta i landskapet under de fem senaste åren. 4. Verksamheten
skall bedrivas på svenska. 5. I verksamheten ska lokala resurser och lokal
arbetskraft användas i mån av möjlighet. 6. Verksamheten skall 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 villkoren är uppfyllda.

2021-09-15

2021-09-15

Diarienr.

ÅLR 2021/7387

Reg.datum

30-08-2021 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och internationella frågor
tjänstemannabeslut

Beslutande

Lindqvist Monica,

2021-09-15

Föredragande
Ärendemening

Näringsrätt

Motpart

Marskogens Ab

Beslut

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för styckning av kött, charktillverkning,
gårdsbutik med kaféverksamhet, konsthantverksproduktion och konsultverksamhet.
2. Bolaget skall ha hemort på Åland. 3. Minst en ordinarie styrelseledamot, eller
dennes ersättare vid förfall, alternativt bolagsman ska ha hembygdsrätt eller ska
utan avbrott varit bosatta i landskapet under de fem senaste åren. 4. Verksamheten
skall bedrivas på svenska. 5. I verksamheten ska lokala resurser och lokal
arbetskraft användas i mån av möjlighet. 6. Verksamheten skall 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 villkoren är uppfyllda.

Diarienr.

ÅLR 2021/7518

Reg.datum

02-09-2021 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och internationella frågor
tjänstemannabeslut

Beslutande

Lindqvist Monica,

Föredragande
Ärendemening

Näringsrätt

Motpart

FAB KILEN

Beslut

Beviljat. Landskapsregeringen meddelar sökanden att fastigheter kan ägas och
besittas utan näringsrätt, eftersom detta inte utgör sådan näringsutövning som
omfattas av landskapslag (1996:47) om rätt att utöva näring. Villkor: 1. Tillståndet
gäller för att hyra ut fastigheter/affärslokaler. 2. Bolaget skall ha hemort på Åland.
3. Minst en ordinarie styrelseledamot, eller dennes ersättare vid förfall, alternativt
bolagsman ska ha hembygdsrätt eller ska utan avbrott varit bosatta i landskapet
under de fem senaste åren. 4. Verksamheten skall bedrivas på svenska. 5. I
verksamheten ska lokala resurser och lokal arbetskraft användas i mån av
möjlighet. 6. Verksamheten skall 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 villkoren är uppfyllda.

2021-09-15

