
Diarienr.  ÅLR 2021/8229 Reg.datum  28-09-2021 Beslutsdatum   2021-10-06

Diarienr.  ÅLR 2021/8375 Reg.datum  01-10-2021 Beslutsdatum   2021-10-06

Beslutslista för ÅLR

Beslutsdatum mellan 2021-10-06 och 2021-10-06

13 cases found

Ärendemening Landskapsborgen för bostadslån

Motpart

Beslut
Landskapsregeringen beslutade med stöd av 13 § i landskapslag (1999:40) om 

bostadsproduktion, att fakturera Ålandsbanken 560,00 euro.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå tjänstemannabeslut

Beslutande Gottberg Karolina, 

Föredragande

Ärendemening Fortbildningsinsatser kopplat till barnomsorgens läroplan

Motpart

Beslut

Ålands Landskapsregering beslöt 6.10.2021 att begära en riktad offert av Öppna 

Högskolan på Åland gällande fortbildning för barnomsorgspersonal – ”Digitala verktyg 

för barnomsorgen” på Åland. I offertförfrågan önskas att följande beaktas: Innehåll: 

När, hur och varför kan de digitala verktygen skapa ett mervärde i lärandet? Digitala 

verktyg som hjälpmedel för att öka barns delaktighet i den pedagogiska 

dokumentationen. Hur olika digitala verktyg kan vara hjälpmedel som stöder den 

pedagogiska dokumentationen och arbetet i barngrupp och hur de kan hjälpa 

personalen att tillrättalägga verksamheten ändamålsenligt. Analog programmering 

Riktlinjer: Arbetet förankras i och kopplas till barnomsorgens läroplansförslag för 

Åland och dess implementering. Ordnas på plats, ÖH Verktyg för att föra kunskapen 

vidare i kollegiet. Praktisk förankring. Föreläsningar och workshops Innehållet 

behöver baseras på vokabulären för det åländska utbildningssystemet och insikt i 

läroplansförslaget för barnomsorgen på Åland kommer att krävas av anordnaren. 

Målgrupp och tidsplan För all personal inom barnomsorgen, också personal som 

arbetar med yngre barn. 38 platser Ordnas under år 2022 1 heldag

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Storfors Elisabeth, 

Föredragande Walk-Johansson Emilia, 



Diarienr.  ÅLR 2021/8162 Reg.datum  24-09-2021 Beslutsdatum   2021-10-06

Diarienr.  ÅLR 2021/8399 Reg.datum  01-10-2021 Beslutsdatum   2021-10-06

Diarienr.  ÅLR 2021/7474 Reg.datum  01-09-2021 Beslutsdatum   2021-10-06

Ärendemening Intrång i särskilt skyddsvärd arts livsmiljö eller i särskilt skyddsvärd biotop

Motpart Ålands Skogsindustrier

Beslut

Landskapsregeringen medger avverkning och röjning i områdets norra del (utmärkt 

på karta som ”Kalyta, normal förnyelse 0,4 ha”), men inte i den södra delen (utmärkt 

på karta som ”Kalyta, normal förnyelse 2,5 ha”) runt havsörnsboet.

Beslutande organ Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån Tjänstemannabeslut

Beslutande Abrahamsson David, 

Föredragande

Ärendemening Landskapsborgen för bostadslån

Motpart

Beslut
Landskapsregeringen beslutade med stöd av 13 § i landskapslag (1999:40) om 

bostadsproduktion, att fakturera Ålandsbanken 477,00 euro.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå tjänstemannabeslut

Beslutande Gottberg Karolina, 

Föredragande

Ärendemening Landskapsborgen för bostadslån

Motpart

Beslut
Landskapsregeringen beslutade med stöd av 13 § i landskapslag (1999:40) om 

bostadsproduktion, att fakturera Nordea bank 590,00 euro.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå tjänstemannabeslut

Beslutande Gottberg Karolina, 

Föredragande



Diarienr.  ÅLR 2021/8295 Reg.datum  29-09-2021 Beslutsdatum   2021-10-06

Diarienr.  ÅLR 2021/4659 Reg.datum  02-06-2021 Beslutsdatum   2021-10-06

Diarienr.  ÅLR 2017/8286 Reg.datum  30-10-2017 Beslutsdatum   2021-10-06

Ärendemening Stöd ur Europeiska havs- och fiskerifonden EHFF

Motpart

Beslut

Beviljades förlängning av projekttiden för projektet ”multifunktionella våtmarker” till 

den 10 december 2022. I övrigt kvarstår beslutet av den 8 februari 2018 oförändrat. 

(167 N3)

Beslutande organ Näringsavdelningen Fiskeribyrån tjänstemannabeslut

Beslutande Stolt Ralf, 

Föredragande

Ärendemening Finansieringsansökan, investeringsstöd

Motpart Ab Plasto Oy Ltd

Beslut

Beviljas enligt godtagbar kostnadskalkyl, ett stöd som utgör 20 % av godtagbara 

kostnader för investering i installation av automatiserad robot/maskinlinje, dock högst 

60.897,20 euro. (269 N1) 

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 

Ärendemening Avbytarstöd 2021

Motpart

Beslut Beslöts godkänna ansökan för totalt 300 timmar. (910 N2)

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande Loumann Annette, 

Föredragande



Diarienr.  ÅLR 2021/7932 Reg.datum  20-09-2021 Beslutsdatum   2021-10-06

Diarienr.  ÅLR 2021/7349 Reg.datum  27-08-2021 Beslutsdatum   2021-10-06

Ärendemening Tillstånd för väganslutning, förändring av användingsändamål

Motpart

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne, 

Föredragande Mattsson Åsa, 

Ärendemening Tillstånd för arbete eller åtgärder inom vägområde

Motpart IP-Connect Ab

Beslut Med stöd av 53 § 1 mom. landskapslag (1957:23) om allmänna vägar i landskapet Åland 

beslöt Ålands landskapsregering att bevilja IP-Connect AB tillstånd att förlägga optoslang 

för fiber längsmed del av landsväg nr 2 Sundsvägen i Haraldsby i Saltviks kommun och 

Kulla i Sunds kommun, enligt bifogad karta och de villkor som anges nedan. Därtill 

godkänns bifogad trafikanordningsplan (TA-plan) för det planerade arbetet. Villkor 1. Inom 

vägområdet vid fastighet 771-413-1-37 finns ett område med särskilt hänsynskrävande 

biotop, träd på bergsimpediment. Därav är sprängning inte tillåten på platsen. 2. Arbetet 

får inte påbörjas innan Infrastrukturavdelningens representant givit sökanden klartecken 

att påbörja arbetet. Försyn ska hållas på platsen innan arbetsutförandet och en slutsyn ska 

hållas i samband med åtgärdens färdigställande. Synerna utförs av en representant från 

Infrastrukturavdelningen. Vid synerna ska sökanden närvara och gärna även utföraren. Om 

sökanden inte kan närvara vid en syn ska denne utse en representant som vid synen har 

en fullmakt med beslutanderätt. Vägområdet ska efter arbetet återställas till minst samma 

skick som innan åtgärden utfördes och enligt eventuella anvisningar från 

Infrastrukturavdelningens representant. 3. Sökanden ska markera optoslangen i terrängen 

innan försyn. 4. Optoslangen ska placeras på ett ledningsdjup av minst 600 mm. Om detta 

inte går att genomföra på delar av sträckan ska sökanden meddela väghållaren om vilka 

delsträckor som berörs och avvikande djup för dessa. Optoslangen ska placeras längs den 

yttre dikeskanten om inte annat överenskommits. Väghållaren ansvarar inte för eventuella 

skador, som kan åstadkommas på optoslangen eller dess anordningar p.g.a. normala 

vägunderhållsåtgärder. Sökanden ska även ta kontakt med berörda ägare av förlagda rör, 

kablar, ledningar eller andra anordningar för att säkerställa att ingen åverkan görs på 

dessa. 5. Den bifogade trafikanordningsplanen (TA-planen) ska följas vid arbetet. 6. Då 

arbete inte pågår ska arbetsredskap, maskiner, upplag och övriga anordningar förvaras 

utanför vägområdet och så att de inte utgör en fara för trafiken. 7. Den planerade åtgärden 

ska utföras senast inom ett år från beslutsdatum. Om så inte sker förfaller tillståndet. Det 

finns möjlighet att ansöka om förlängning av utförandetiden. 8. Sökanden ska på egen 

bekostnad utföra alla erforderliga åtgärder för skyddande av optoslangen eller dess 

anordningar, vilket inkluderar flyttning vid behov, ifall vägen byggs om, breddas, 

grundförbättras eller förses med trafikanordningar såsom vägmärken, vägbelysning eller 

dylikt. 9. För framtida lokalisering av optoslangen ska denna GPS-inmätas och levereras i 

DWG format. Uppgifterna ska skickas till Infrastrukturavdelningen för kännedom senast vid 

slutssyn av arbetet eller i överenskommelse med väghållaren. Koordinatsystemet ska vara 

ETRS GK20 med höjdsystemet N2000. 10. Alla kostnader för arbetet betalas av sökanden. 

Sökanden svarar även för eventuella reparationskostnader av körbanor, vägslänter och 

diken, vilka föranleds av arbetet, under fem års tid räknat från det att åtgärden avslutats. 

11. För närmare bestämning av tiden för arbetet och med arbetsutförandets 

sammanhängande åtgärder ska sökanden kontakta vägmästare vid vägunderhållet. (Se 

kontaktuppgifter under rubriken Information.)

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne, 

Föredragande Mattsson Åsa, 



Diarienr.  ÅLR 2021/7467 Reg.datum  01-09-2021 Beslutsdatum   2021-10-06

Ärendemening Utlåtande om renoveringsplanen för Sälskärs historiska fyr

Motpart Trafikledsverket, farledsenheten

Beslut Kulturbyrån beslöt att avge utlåtande enligt bilaga.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån Kulturmiljöenheten 

tjänstemannabeslut

Beslutande Sjöberg Pia, 

Föredragande

Beslut

Med stöd av 52 § 2 mom. landskapslag (1957:23) om allmänna vägar i landskapet Åland 

beslöt Ålands landskapsregering att godkänna sökandens ansökan om att flytta och bredda 

befintlig anslutning från fastighet 170-431-2-17 till bygdeväg nr 232 Vesterkalmarevägen i 

Vesterkalmare i Jomala kommun samt att göra denna till en gemensam anslutning för 

fastigheterna 170-431-3-121, 170-431-3-120, 170-431-3-119 och 170-431-2-17. Ansökan 

beviljas enligt bifogade kartor och de villkor som anges nedan. Villkor Allmänt 1. 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.) 2. Sökanden och fastighetsägaren till fastighet 170-431-2-17 

står för samtliga kostnader för borttagande av den befintliga anslutningen och byggande av 

den nya anslutningen (inklusive trumma) enligt överenskommelse vid lantmäteriförrättning 

med förrättningsnummer 2021-656449. Sökanden i egenskap av fastighetsägare till 

fastigheterna 170-431-3-121, 170-431-3-120 och 170-431-3-119 står för framtida 

underhåll av anslutningen. Eventuella skador som uppstår på den allmänna vägen p.g.a. 

den nya anslutningen bekostas av sökanden. 3. Den planerade åtgärden ska utföras senast 

inom tre år från beslutsdatum. Om så inte sker förfaller tillståndet. Tekniska krav 4. Den 

befintliga anslutningen ska avlägsnas enligt anvisningar från infrastrukturavdelningens 

representant. Den nya anslutningen får inte tas i bruk förrän den gamla anslutningen är 

borttagen. 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 9 meter bred. 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 1,5 meter från vägkanten. Anslutningen får inte tas i bruk 

innan ytbeläggningen är utförd och anslutningen blivit godkänd av 

infrastrukturavdelningen. 



Diarienr.  ÅLR 2021/8515 Reg.datum  06-10-2021 Beslutsdatum   2021-10-06

Diarienr.  ÅLR 2018/5016 Reg.datum  28-05-2018 Beslutsdatum   2021-10-06

Ärendemening EU-bidrag, ESF, n/a

Motpart Ålands Fredsförening-Emmaus rf

Beslut

Beslöts med stöd av näringsstödslagen för landskapet Åland 12 § 1 mom punkt 1 

samt 17 § 1 mom punkterna 5 och 7, landskapslag (1988:50) om lån, räntestöd och 

understöd ur landskapets medel samt om landskapsgaranti återkräva 369,59 euro av 

till Emmaus Åland r.f. utbetalt ESF-stöd för förverkligande av utbildningsprojektet 

”Växtkraft”. EU-andelen av återkravet uppgår till 184,79 euro och 

landskapsregeringens andel uppgår till 184,80 euro. (270 N1)

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Fellman Tomas, 

Ärendemening Antikvarie i etnologi

Motpart

Beslut

Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som antikvarie i etnologi vid 

utbildnings- och kulturavdelningen, Ålands museums enhet Ålands kulturhistoriska 

museum. Tillträde enligt överenskommelse. Prövotid kan komma att tillämpas. 

Ansökningshandlingarna ska vara landskapsregeringens registratur tillhanda senast 

den 1.11.2021, kl. 15.00 lokal tid.

Beslutande organ Utbildnings- och kulturavdelningen Avdelningschef tjänstemannabeslut

Beslutande Stenbäck Niklas, 

Föredragande


