
Diarienr.  ÅLR 2021/4782 Reg.datum  04-06-2021 Beslutsdatum   2021-11-19

Diarienr.  ÅLR 2021/6667 Reg.datum  03-08-2021 Beslutsdatum   2021-11-19

Diarienr.  ÅLR 2021/9940 Reg.datum  19-11-2021 Beslutsdatum   2021-11-19

Beslutslista för ÅLR

Beslutsdatum mellan 2021-11-19 och 2021-11-19

15 cases found

Ärendemening Utredning av hemundervisning i grundskolan

Motpart Enligt sändlista

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Avdelningschef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Stenbäck Niklas, 

Föredragande Storfors Elisabeth, 

Ärendemening Ersättning för rådgivning

Motpart Fastighetsbyrå Karlsson Ab

Beslut
Enligt redovisade kostnader för rådgivning betalas stödbeloppet ut på 

1.351,60 euro.

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån tjänstemannaföredragning

Beslutande Fellman Tomas, 

Föredragande Eliasson-Myllykoski Siv, 

Ärendemening Investeringsstöd

Motpart Sandéns bär

Beslut
Enligt redovisade kostnader för investeringsstöd betalas stödbeloppet ut 

på 12.327,49 euro.

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån tjänstemannaföredragning

Beslutande Fellman Tomas, 

Föredragande Eliasson-Myllykoski Siv, 



Diarienr.  ÅLR 2021/9388 Reg.datum  02-11-2021 Beslutsdatum   2021-11-19

Ärendemening Näringsrätt

Motpart S-Z Dental 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 tandläkar- och 

tandvårdstjänster och för annan verksamhet i anslutning därtill samt för 

estetisk verksamhet och för handel med aktier och värdepapper. 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

Beslut Landskapsregeringen har den 19.11.2021 beslutat att utse en 

arbetsgrupp för att utreda behov av åtgärder i verksamheterna och 

förtydliganden i styrdokument gällande hemundervisningen på Åland. 

Arbetsgruppens mandattid pågår till 31.5.2022. Arbetsgruppens 

uppdrag är att kartlägga vilka utmaningar som finns i dagsläget 

gällande hemundervisningen och utreda vilka åtgärder som kunde 

förbättra förutsättningarna för hemundervisades barns rätt till likvärdig 

undervisning samt att stöda kommunen i tillsynsansvaret över 

hemundervisade barn. Uppdraget utförs genom att arbetsgruppen kan 

höra personer med olika perspektiv på hemundervisning och diskutera 

olika förslag kring frågeställningar som identifierats. Gruppens arbete 

sammanfattas i en rapport som ska visa på vilka tankegångar som finns 

kring hemundervisning och förslag på förbättringar. Gruppens arbete 

ska fokusera på följande frågeställningar: Anmälningsförfarandet och 

uppgörande av plan som grund för hemundervisning. Hur tillse barnets 

läropliktsenliga rätt till de kunskaper och färdigheter som läroplanen 

anger. Utreda möjligheten till likvärdig prövning av hemundervisades 

kunskaper och färdigheter samt grund för särskild examen. Utreda 

behovet av förtydligande riktlinjer för plan för hela läroplikten och den 

terminsvisa planen inför prövningstillfälle, samt ta fram underlag för 

mall för den plan om hemundervisning som vårdnadshavarna ska 

utforma. Utreda behovet av lagändring. Utreda hur/ i vilken form 

allmänhetens kunskap om vad hemundervisning innebär kunde 

förbättras. Arbetsgruppen består av representanter med olika bakgrund 

och olika kompetens och erfarenhet kring utbildning och 

hemundervisning på Åland. Syftet med valet av arbetsgruppens 

medlemmar är att få en så bred bild som möjligt av behoven av 

åtgärder för att förbättra likvärdigheten gällande undervisningen i 

hemmet. 



Diarienr.  ÅLR 2021/9642 Reg.datum  10-11-2021 Beslutsdatum  2021-11-19

Diarienr.  ÅLR 2021/9643 Reg.datum  10-11-2021 Beslutsdatum  2021-11-19

Ärendemening

Motpart

Beslut

Beslutande organ

Beslutande

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och internationella 

frågor tjänstemannabeslut

Lindqvist Monica, 

Näringsrätt

Ak Tech

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 19.11.2021-31.7.2022. 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

Ärendemening

Motpart

Beslut

Beslutande organ

Beslutande

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och internationella 

frågor tjänstemannabeslut

Lindqvist Monica, 

Näringsrätt

Uslugi naprawy i konserwacji maszyn

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 19.11.2021-31.7.2022. 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 2021/9644 Reg.datum  10-11-2021 Beslutsdatum  2021-11-19

Diarienr.  ÅLR 2021/9645 Reg.datum  10-11-2021 Beslutsdatum  2021-11-19

Ärendemening Näringsrätt

Motpart

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 19.11.2021-31.7.2022. 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

Proservice

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 19.11.2021-31.7.2022. 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 2021/9646 Reg.datum  10-11-2021 Beslutsdatum  2021-11-19

Diarienr.  ÅLR 2021/9647 Reg.datum  10-11-2021 Beslutsdatum  2021-11-19

Ärendemening Näringsrätt

Motpart

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 19.11.2021-31.7.2022. 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 19.11.2021-31.7.2022. 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 2021/9648 Reg.datum  10-11-2021 Beslutsdatum  2021-11-19

Diarienr.  ÅLR 2021/9650 Reg.datum  10-11-2021 Beslutsdatum  2021-11-19

Ärendemening

Motpart

Beslut

Beslutande organ

Beslutande

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och internationella 

frågor tjänstemannabeslut

Lindqvist Monica, 

Näringsrätt

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 19.11.2021-31.7.2022. 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

Ärendemening Näringsrätt

Motpart

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 19.11.2021-31.7.2022. 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 2021/9084 Reg.datum  21-10-2021 Beslutsdatum  2021-11-19

Diarienr.  ÅLR 2021/6914 Reg.datum  12-08-2021 Beslutsdatum  2021-11-19

Diarienr.  ÅLR 2019/4805 Reg.datum  10-06-2019 Beslutsdatum  2021-11-19

Ärendemening
Teknisk kontroll av ansökan om EU-finansiering Leader Projekt: 

Spektrum

Motpart Leader Åland r.f.

Beslut
Beslöts förlänga projekttiden till den 31.3.2022. (Hyrrä-nummer: 

103113)

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 

Ärendemening
Teknisk kontroll av ansökan om EU-finansiering Leader Projekt: Vision 

Mariero

Motpart Ålands Natur och Miljö r.f.

Beslut

Beslöts i enlighet med LAG:s förslag med motiveringar härför avslå 

Ålands Natur och Miljö r.f:s ansökan om Leaderstöd för projektet Vision 

Mariero. (Hyrrä-nummer:176268)

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 

Ärendemening Utlåtande över finansieringsansökan till Finnvera Abp

Motpart Beshi Dental Ab

Beslut Beslöts förorda ett Finnveralån om 80.000 euro. (302 N1) 

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 


