
Diarienr.  ÅLR 2021/1224 Reg.datum  10-02-2021 Beslutsdatum   2021-11-04

Diarienr.  ÅLR 2021/8369 Reg.datum  01-10-2021 Beslutsdatum   2021-11-04

Beslutslista för ÅLR

Beslutsdatum mellan 2021-11-04 och 2021-11-04

11 cases found

Ärendemening Trafiktillstånd för beställningstrafik med personbil, Geta

Motpart

Beslut

Ålands landskapsregering beslöt i enlighet med 6 § landskapslagen om yrkesmässig 

trafik att bevilja ett tillstånd för beställningstrafik med personbil med Geta som 

stationsplats. Tillståndet gäller från och med 8.11.2021 och till och med 7.11.2026. 

Landskapsregeringen vill erinra om att beställningstrafik för personfordran med 

personbil får bedrivas inom stationsplatsen, i detta fall Geta, 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 Finansieringsansökan

Motpart Shineschia Ab

Beslut

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

kostnader för investering i byggnadstekniskt iordningsställande av fastighet till 

veckovis korttidsuthyrning, dock högst 60.900 euro. Av de i projektet ingående 

kostnaderna för vilka stöd sökts har 33.500 euro avdragits som icke 

stödberättigande kostnader utifrån landskapsregeringens beslut om stödberättigande 

utgifter. Kostnaderna innefattar byggnadsarbeten sammanhängande med 

lagstadgade brandskyddsåtgärder samt kostnader sammanhörande med beviljade 

lov. (295 N1) 

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 



Diarienr.  ÅLR 2021/8369 Reg.datum  01-10-2021 Beslutsdatum   2021-11-04

Diarienr.  ÅLR 2021/4103 Reg.datum  21-05-2021 Beslutsdatum   2021-11-04

Ärendemening Åtgärder för undersökning och bekämpning av misstänkt smittsam djursjukdom

Motpart

Beslut Beslut enligt brevnr.: 197 S4

Beslutande organ Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån Tjänstemannabeslut

Beslutande Michelsson Bengt, 

Föredragande

Ärendemening Trafiktillstånd för beställningstrafik med personbil, Geta

Motpart

Beslut Landskapsregeringen beviljade tillstånd med brevnummer 379 Il Giltighetstid: 

Tillståndet gäller från och med 8.11.2021 till och med 7.11.2026. Art och fordon: 

Beställningstrafik med personbil. Stationsplats: Geta Utlåtande har begärts av: 

Begärt utlåtande från Ålands polismyndighet, Geta 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 2021/9426 Reg.datum  03-11-2021 Beslutsdatum   2021-11-04

Diarienr.  ÅLR 2021/9069 Reg.datum  20-10-2021 Beslutsdatum   2021-11-04

Diarienr.  ÅLR 2021/8999 Reg.datum  19-10-2021 Beslutsdatum   2021-11-04

Ärendemening Erkännande av yrkeskvalifikationer

Motpart

Beslut

Lärare i förundervisning Sökandens yrkeskvalifikationer erkänns och medför 

behörighet som lärare i förundervisning. Klasslärare Villkorligt beslut. Sökandens 

yrkeskvalifikationer erkänns och medför behörighet, enligt 24 § landskapsförordning 

(2020:99) om barnomsorg och grundskola, att ge klassundervisning inom 

grundskolan på Åland efter att sökanden avlagt en kompensationsåtgärd bestående 

av ett lämplighetsprov eller en anpassningsperiod. Ålands landskapsregering fattar 

det slutliga beslutet om erkännande av yrkeskvalifikationerna som klasslärare på 

basis av ansökan, efter att sökanden med godkänt resultat har avlagt 

lämplighetsprovet eller anpassningsperioden.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Storfors Elisabeth, 

Föredragande Rumander Annette, 

Ärendemening Nya utbildningar inom hållbar, energi och teknik

Motpart

Beslut
Landskapsregeringens Utbildningsbyrå anhåller om ESF-finansiering för projektet Nya 

utbildningar inom hållbar energi och teknik utifrån bilagd projektplan. 

Beslutande organ Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande Storfors Elisabeth, 

Föredragande

Ärendemening Åland 100 i äldreboenden och i vården

Motpart

Beslut

Beslöts att inom ramen för självstyrelsejubiléet Åland 100 ingå ett avtal om 

projektledning för kulturprogram i kommunala äldreboenden och inom vården under 

2022.

Beslutande organ Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Löndahl Viveka, 

Föredragande Lönnblad Jan-Ole, 



Diarienr.  ÅLR 2021/2248 Reg.datum  17-03-2021 Beslutsdatum   2021-11-04

Diarienr.  ÅLR 2021/9424 Reg.datum  03-11-2021 Beslutsdatum   2021-11-04

Diarienr.  ÅLR 2021/6579 Reg.datum  28-07-2021 Beslutsdatum   2021-11-04

Diarienr.  ÅLR 2021/9412 Reg.datum  02-11-2021 Beslutsdatum   2021-11-04

Ärendemening Paf-medel för evenemangsstöd

Motpart Föreningen Teater Alandica rf

Beslut
Landskapsregeringen beslöt att avslå Föreningen Teater Alandica r.f:s ansökan. 

Besvärsanvisning bifogas beslutet.

Beslutande organ Finansavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Tufvesson Runa, 

Föredragande Karlberg Annelie, 

Ärendemening Befrielse från samfunds inkomstskatt för år 2020

Motpart Skatteförvaltningen

Beslut Beslut om undanröjande av dubbel kommunalbeskattning för skatteår 2020.

Beslutande organ Finansavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Tufvesson Runa, 

Föredragande Löfwenhjerta Thomas, 

Ärendemening Avbytarstöd 2021

Motpart

Beslut Beslöts godkänna ansökan för totalt 75 timmar. (1311 N2)

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande Loumann Annette, 

Föredragande

Ärendemening Avbytarstöd 2021

Motpart

Beslut Beslöts utbetala 2.283,46 euro. (1310 N2)

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande Loumann Annette, 

Föredragande


