
Diarienr.  ÅLR 2021/6851 Reg.datum  11-08-2021 Beslutsdatum   2021-11-17

Diarienr.  ÅLR 2019/7643 Reg.datum  04-10-2019 Beslutsdatum   2021-11-17

Diarienr.  ÅLR 2021/9626 Reg.datum  09-11-2021 Beslutsdatum   2021-11-17

Beslutslista för ÅLR

Beslutsdatum mellan 2021-11-17 och 2021-11-17

17 cases found

Ärendemening Penninginsamling

Motpart St. Petersburgs blå-vita Änglar r.f.

Beslut

Beviljat Giltighetstid och –område: Tillståndet gäller för tiden 1.1-

31.12.2022 – landskapet Åland. Syfte: Till att understödja den 

verksamhet som Sankt Peterburg Childprotection Society bedriver i St 

Petersburg. Insamlingssätt: Genom cirkulärbrev och annan information 

om verksamheten med uppgifter om bankkonto dit bidrag kan betalas 

in. Villkor: 1. Information om penninginsamlingen ska finnas på 

svenska språket. Detta innebär att all information som riktas till 

donationsgivarna ska finnas på svenska. 2. Tillståndshavaren är skyldig 

att senast tre månader efter det insamlingen avslutats inlämna 

redovisning i två exemplar till Ålands polismyndighet, PB 73, 22101 

Mariehamn. Redovisningsblankett finns bifogad samt på 

landskapsregeringens webbplats www.regeringen.ax. Tillståndet gäller 

under förutsättning att tillståndsvillkoren är uppfyllda.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande

Ärendemening
Nationell medfinansiering Central Baltic Programmet 2014-2020 

ChangeMakers

Motpart Ålands yrkesgymnasium

Beslut
Utifrån godkända stödberättigande kostnader bevilja 16.341,50 euro 

för utbetalning. (301 N1)

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån tjänstemannaföredragning

Beslutande Åkergård Kenneth, 

Föredragande Alopaeus Sara, 

Ärendemening Senior projektingenjör

Motpart

Beslut

Ålands landskapsregering beslöt anställa en person på tjänsten som 

senior projektledare vid Vägnätsbyrån, Infrastrukturavdelningen, från 

den 1 december 2021. Lön utgår i lönespannet 3517,56 – 4458,68 

euro/mån inkl. allmänt tillägg.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Avdelningschef tjänstemannabeslut

Beslutande Österlund Yvonne, 

Föredragande



Diarienr.  ÅLR 2021/9579 Reg.datum  09-11-2021 Beslutsdatum   2021-11-17

Diarienr.  ÅLR 2021/9405 Reg.datum  02-11-2021 Beslutsdatum   2021-11-17

Ärendemening Penninginsamling

Motpart Offentligrättsliga Åbo Akademi

Beslut

Beviljat Giltighetstid och –område: Tillståndet gäller för tiden 

1.12.2021-30.11.2022 – landskapet Åland. Syfte: Till att stödja 

verksamheten enligt 2 § i universitetslagen samt för att tillföra 

universitetet kapital. Insamlingssätt: Genom brev, telefon, internet, 

sociala medier, tidningsreklam, utomhusreklam, evenemang, 

donationer, inbetalning till bankgiro, seminarier och uppsökande 

verksamhet. Villkor: 1. Information om penninginsamlingen ska finnas 

på svenska språket. Detta innebär att all information som riktas till 

donationsgivarna ska finnas på svenska. 2. Tillståndshavaren är skyldig 

att senast tre månader efter det insamlingen avslutats inlämna 

redovisning i två exemplar till Ålands polismyndighet, PB 73, 22101 

Mariehamn. Redovisningsblankett finns bifogad samt på 

landskapsregeringens webbplats www.regeringen.ax. Tillståndet gäller 

under förutsättning att tillståndsvillkoren är uppfyllda.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande

Ärendemening Penninginsamling

Motpart Rädda Barnen på Åland

Beslut

Beviljat Giltighetstid och –område: Tillståndet gäller för tiden 1.1-

31.12.2022 – landskapet Åland. Syfte: Till förmån för föreningens 

verksamhet. Insamlingssätt: Genom 50 st sparbössor, inbetalning till 

bankkonto, sms-donationer, kortbetalning samt online-donationer via 

föreningens hemsida. Villkor: 1. Information om penninginsamlingen 

ska finnas på svenska språket. 2. Tillståndshavaren är skyldig att 

senast tre månader efter det insamlingen avslutats inlämna redovisning 

i två exemplar till Ålands polismyndighet, PB 73, 22101 Mariehamn. 

Redovisningsblankett finns bifogad samt på landskapsregeringens 

webbplats www.regeringen.ax.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande



Diarienr.  ÅLR 2021/9436 Reg.datum  03-11-2021 Beslutsdatum   2021-11-17

Diarienr.  ÅLR 2021/9449 Reg.datum  03-11-2021 Beslutsdatum   2021-11-17

Ärendemening Penninginsamling

Motpart Stiftelsen Näsdagen

Beslut

Beviljat Giltighetstid och –område: Tillståndet gäller för tiden 1.1-

31.12.2022 – landskapet Åland. Syfte: Till att finansiera de nio 

hjälporganisationernas, som ingår i stiftelsen, långsiktiga 

biståndsprojekt i u-länder. Insamlingssätt: Genom brev, telefonsamtal, 

internet, sociala medier, tidningsreklam, utomhusreklam, donationer, 

evenemang, bankgiro, radio, sms, mobilapplikation, dagsverke och i 

samband med köp. Villkor: 1. Information om penninginsamlingen ska 

finnas på svenska språket. Detta innebär att all information som riktas 

till donationsgivarna ska finnas på svenska. 2. Tillståndshavaren är 

skyldig att senast tre månader efter det insamlingen avslutats inlämna 

redovisning i två exemplar till Ålands polismyndighet, PB 73, 22101 

Mariehamn. Redovisningsblankett finns bifogad samt på 

landskapsregeringens webbplats www.regeringen.ax. Tillståndet gäller 

under förutsättning att tillståndsvillkoren är uppfyllda.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande

Ärendemening Penninginsamling

Motpart Från Hand till Hand r.f.

Beslut

Beviljat Giltighetstid och –område: Tillståndet gäller för tiden 1.1-

31.12.2022 – landskapet Åland. Syfte: Till att genom 

fadderverksamhet säkerställa föräldralösa och utsatta barns skolgång i 

slumområden utomlands, bekosta sjuka och funktionshindrade barns 

läkarvård och rehabilitering, ge fattiga familjer humanitärt bistånd 

samt ge månatligt stöd till skyddshemmet vid Boston Children Centre i 

Matopeni (ett av Nairobis slumområden) för akut omhändertagna barn. 

Insamlingssätt: Genom brev, internet, sociala medier, donationer, 

evenemang, fadderverksamhet samt loppmarknader. Villkor: 1. 

Information om penninginsamlingen ska finnas på svenska språket. 2. 

Tillståndshavaren är skyldig att senast tre månader efter det 

insamlingen avslutats inlämna redovisning i två exemplar till Ålands 

polismyndighet, PB 73, 22101 Mariehamn. Redovisningsblankett finns 

bifogad samt på landskapsregeringens webbplats www.regeringen.ax.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande



Diarienr.  ÅLR 2021/9867 Reg.datum  16-11-2021 Beslutsdatum   2021-11-17

Diarienr.  ÅLR 2021/9387 Reg.datum  02-11-2021 Beslutsdatum   2021-11-17

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Beshi Dental Ab

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 17.11.2021-31.12.2026. Villkor: 

1. Tillståndet gäller för tandvårdsverksamhet och 

injektionsbehandlingar. 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 Penninginsamling

Motpart Stödföreningen Ålands Barnfond r.f.

Beslut

Beviljat Giltighetstid och –område: Tillståndet gäller för tiden 1-

31.12.2021 – landskapet Åland. Syfte: Till stöd för föreningens 

verksamhet. Insamlingssätt: Genom sociala medier, tidningsreklam, 

donationer, inbetalning till bankgiro, evenemang samt radio (Steel FM). 

Villkor: 1. Information om penninginsamlingen ska finnas på svenska 

språket. 2. Tillståndshavaren är skyldig att senast tre månader efter 

det insamlingen avslutats inlämna redovisning i två exemplar till Ålands 

polismyndighet, PB 73, 22101 Mariehamn. Redovisningsblankett finns 

bifogad samt på landskapsregeringens webbplats www.regeringen.ax.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande



Diarienr.  ÅLR 2021/9634 Reg.datum  10-11-2021 Beslutsdatum   2021-11-17

Diarienr.  ÅLR 2021/9636 Reg.datum  10-11-2021 Beslutsdatum   2021-11-17

Ärendemening Näringsrätt

Motpart

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 17.11.2021-31.7.2022. Villkor: 1. 

Tillståndet gäller för platsförberedelse för vindkraftselement, för 

lossning, uppackning och installation av delar av vindkraftverk, för städ- 

och elarbeten, för målningsarbeten samt för montering av vind- 

kraftverk. 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

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 17.11.2021-31.7.2022. Villkor: 1. 

Tillståndet gäller för platsförberedelse för vindkraftselement, för 

lossning, uppackning och installation av delar av vindkraftverk, för städ- 

och elarbeten, för målningsarbeten samt för montering av vind- 

kraftverk. 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



Diarienr.  ÅLR 2021/9637 Reg.datum  10-11-2021 Beslutsdatum   2021-11-17

Diarienr.  ÅLR 2021/9639 Reg.datum  10-11-2021 Beslutsdatum   2021-11-17

Ärendemening Näringsrätt

Motpart

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 17.11.2021-31.7.2022. Villkor: 1. 

Tillståndet gäller för platsförberedelse för vindkraftselement, för 

lossning, uppackning och installation av delar av vindkraftverk, för städ- 

och elarbeten, för målningsarbeten samt för montering av vind- 

kraftverk. 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

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 17.11.2021-31.7.2022. Villkor: 1. 

Tillståndet gäller för platsförberedelse för vindkraftselement, för 

lossning, uppackning och installation av delar av vindkraftverk, för städ- 

och elarbeten, för målningsarbeten samt för montering av vind- 

kraftverk. 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



Diarienr.  ÅLR 2021/9640 Reg.datum  10-11-2021 Beslutsdatum  2021-11-17

Diarienr.  ÅLR 2021/9641 Reg.datum  10-11-2021 Beslutsdatum  2021-11-17

Ärendemening Näringsrätt

Motpart

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 17.11.2021-31.7.2022. Villkor: 1. 

Tillståndet gäller för platsförberedelse för vindkraftselement, för 

lossning, uppackning och installation av delar av vindkraftverk, för städ- 

och elarbeten, för målningsarbeten samt för montering av vind- 

kraftverk. 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

Motpart

Beslut

Beslutande organ

Beslutande

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Lindqvist Monica, 

Näringsrätt

Art House 

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 17.11.2021-31.7.2022. Villkor: 1. 

Tillståndet gäller för platsförberedelse för vindkraftselement, för 

lossning, uppackning och installation av delar av vindkraftverk, för städ- 

och elarbeten, för målningsarbeten samt för montering av vind- 

kraftverk. 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

Föredragande



Diarienr.  ÅLR 2021/9417 Reg.datum  02-11-2021 Beslutsdatum  2021-11-17

Diarienr.  ÅLR 2021/9889 Reg.datum  17-11-2021 Beslutsdatum  2021-11-17

Ärendemening Tillstånd för datering av arkeologiskt material

Motpart ÅLR/Kulturbyrån

Beslut Ålands landskapsregering beslöt att bevilja tillstånd för datering.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen kulturarvsenheten 

tjänstemannabeslut

Beslutande Roe Freya, 

Föredragande

Ärendemening Ansökan om att införas i växtinspektionsregistret

Motpart Ab Lantbruk Åland

Beslut

Beslöts i enlighet med Landskapslag om tillämpning av 

växtskyddslagen 26/2021 införa Ab Lantbruk Åland i växtinspektions- 

samt plantmaterialregistret. Företagets registernummer i registret är: 

25002

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve, 

Föredragande Hollsten Annika, 


