
Diarienr.  ÅLR 2021/7953 Reg.datum  20-09-2021 Beslutsdatum   2021-10-13

Diarienr.  ÅLR 2021/5984 Reg.datum  24-06-2021 Beslutsdatum   2021-10-13

Diarienr.  ÅLR 2021/782 Reg.datum  27-01-2021 Beslutsdatum   2021-10-13

Beslutslista för ÅLR

Beslutsdatum mellan 2021-10-13 och 2021-10-13

10 cases found

Ärendemening Specialsakkunnig i jämställdhet

Motpart

Beslut Utnämningsbrev

Beslutande organ Regeringskansli Förvaltningschef tjänstemannabeslut

Beslutande Eriksson John, 

Föredragande

Ärendemening Erkännande av yrkeskvalifikationer

Motpart

Beslut

Lärare i barnomsorg Sökandens yrkeskvalifikationer erkänns och 

medför behörighet som lärare i barnomsorg. Behörigheten medför 

även behörighet som lärare i förundervisning.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Storfors Elisabeth, 

Föredragande Rumander Annette, 

Ärendemening Erkännande av yrkeskvalifikationer

Motpart

Beslut

Sökandens yrkeskvalifikationer erkänns och medför behörighet att 

verka som lektor i ämnesundervisning i spanska och tyska i 

grundskolan samt lärare i ämnesundervisning i spanska och tyska på 

gymnasienivå.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Storfors Elisabeth, 

Föredragande Rumander Annette, 



Diarienr.  ÅLR 2021/8157 Reg.datum  24-09-2021 Beslutsdatum   2021-10-13

Diarienr.  ÅLR 2021/8760 Reg.datum  13-10-2021 Beslutsdatum   2021-10-13

Diarienr.  ÅLR 2021/7742 Reg.datum  10-09-2021 Beslutsdatum   2021-10-13

Ärendemening Näringsrätt

Motpart

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 13.10.2021-12.10.2026. Villkor: 

1. Tillståndet gäller för specialistkonsultationer vid hud- och 

allergipoliklinik vid ÅCS. 2. Verksamheten ska bedrivas på svenska. 3. 

I verksamheten ska lokala resurser och lokal arbetskraft användas i 

mån av möjlighet. 4. 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.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica, 

Föredragande

Ärendemening Avtal om resetrendanalys

Motpart Kairos Future AB

Beslut

Beslöts ingå avtal med Kairos Future AB om en resetrendanalys 

gällande resenärer från Sverige, Norge, Danmark och Finland för 

Åland baserad på en större rapport som görs för Finland, en 

skräddarsydd workshop för intressenter och presentationsunderlag 

som utförs under år 2021 eller i början av 2022 till en kostnad om 

8.000 euro plus eventuella resekostnader. 

Beslutande organ Näringsavdelningen Avdelningschef tjänstemannabeslut

Beslutande Johansson Linnéa, 

Föredragande

Ärendemening Verksamhetsberättelse om privat hälso- och sjukvård 2020

Motpart

Beslut Antecknades till protokollet.

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Hälso- och sjukvårdsbyrån 

tjänstemannabeslut

Beslutande Latvala Ulla-Liisa, 

Föredragande



Diarienr.  ÅLR 2021/8188 Reg.datum  27-09-2021 Beslutsdatum   2021-10-13

Diarienr.  ÅLR 2021/8260 Reg.datum  29-09-2021 Beslutsdatum   2021-10-13

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Fair Saddlery

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 13.10.2021-12.10.2026. Villkor: 

1. Tillståndet gäller för sadelmakeri, läderhantverk och konsthantverk. 

2. Verksamheten ska bedrivas på svenska. 3. I verksamheten ska 

lokala resurser och lokal arbetskraft användas i mån av möjlighet. 4. 

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.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica, 

Föredragande

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Steco AB

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 konsulttjänster, 

taxirörelse, kost- och logiverksamhet, hantverksverksamhet, 

utbildningstjänster, juridiska tjänster, värdepappershandel, 

fastighetsskötsel och därmed sammankopplad verksamhet. 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.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica, 

Föredragande



Diarienr.  ÅLR 2021/8325 Reg.datum  30-09-2021 Beslutsdatum   2021-10-13

Diarienr.  ÅLR 2021/8587 Reg.datum  08-10-2021 Beslutsdatum   2021-10-13

Ärendemening Näringsrätt

Motpart EnjoyÅland

Beslut

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för uthyrning av husbil och 

minibuss. 2. Verksamheten ska bedrivas på svenska. 3. I 

verksamheten bör lokala resurser och lokal arbetskraft användas i 

mån av möjlighet. 4. 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.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica, 

Föredragande

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Nostokonepalvelu Projects Oy

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 15.10.2021-31.1.2022. Villkor: 

1. Tillståndet gäller för lyfttjänster vid Långnabba vindkraftpark. 2. 

Verksamheten ska bedrivas på svenska. 3. I verksamheten ska lokala 

resurser och lokal arbetskraft användas i mån av möjlighet. 4. 

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. 

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica, 

Föredragande


