
Diarienr.  ÅLR 2022/538 Reg.datum  24-01-2022 Beslutsdatum   2022-02-11

Diarienr.  ÅLR 2021/10618 Reg.datum  10-12-2021 Beslutsdatum   2022-02-11

Diarienr.  ÅLR 2022/1057 Reg.datum  09-02-2022 Beslutsdatum   2022-02-11

Beslutslista för ÅLR

Beslutsdatum mellan 2022-02-11 och 2022-02-11

8 cases found

Ärendemening Dispens för transport med överlångt fordon

Motpart Ålands Elandelslag

Beslut

Med stöd av 9a § landskapsförordning (1993:104) om fordons 

konstruktion, utrustning, skick, användning och belastning beslöt 

Ålands landskapsregering att godkänna Bo's Schakt & Röjning dispens 

från gällande bestämmelser om maximal längd hos 

fordonskombination, i enlighet med de villkor som anges nedan. 

Tillståndet gäller för traktor ÅL 812 med släpvagn och en total maximal 

längd av 26 m för transport av stolpar. Tillståndet gäller fr.o.m. 

beslutsdatum fram till 11.2.2023. Tidpunkten för transporterna ska 

väljas så att den allmänna trafiken störs så lite som möjligt. Villkor 1. 

Sökanden ska meddela Ålands polismyndighet, Alarmcentralen och 

väghållaren senast två dagar innan transport, om transporten och dess 

avvikande dimension samt om det finns risk för blockering på 

vägavsnitten. Ålands polismyndighet och Alarmcentralen ska dessutom 

meddelas vid transportens start. 2. Sökanden ska följa 

anvisningsföreskriften ”Villkor för specialtransporttillstånd”, se bilaga 1. 

Innehavaren av tillståndet ansvarar, enligt bilagan, även för att 

erforderligt antal trafikdirigerare och varningsbilar åtföljer transporten. 

3. Innehavaren av specialtransporttillståndet eller den som utför 

transporten ansvarar för de skador som specialtransporten orsakar 

vägen eller dess anordningar. För eventuella flyttningsåtgärder ska 

respektive sakägare kontaktas innan transporttillfället.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart, 

Föredragande Roselius Elin, 

Ärendemening Utbildningsplan 2022

Motpart

Beslut
Landskapsregeringen beslöt godkänna Utbildningsplan 2022 för 

allmänna förvaltningen.

Beslutande organ
Regeringskansliet Allmänna byrån Personal- och 

kommunikationsenheten tjänstemannaföredragning

Beslutande Eriksson John, Eriksson John, 

Föredragande Helsing-Öman Tina, 

Ärendemening Finansieringsansökan, investeringsstöd

Motpart Lekland Åland Ab

Beslut

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

högst 3.890 euro, av godtagbara kostnader för investeringar i 

hoppborg och luftberg. (39 N1)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 



Diarienr.  ÅLR 2021/10896 Reg.datum  16-12-2021 Beslutsdatum   2022-02-11

Diarienr.  ÅLR 2020/7526 Reg.datum  30-09-2020 Beslutsdatum   2022-02-11

Diarienr.  ÅLR 2022/1034 Reg.datum  08-02-2022 Beslutsdatum   2022-02-11

Ärendemening Illegal import av katt

Motpart

Beslut
Beslut om karantän i hemmet tom 14.4.2022 som åtgärd efter illegal 

import av sällskapsdjur.

Beslutande organ Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån Tjänstemannabeslut

Beslutande Borgström Maria, 

Föredragande

Ärendemening Internationaliseringsstöd

Motpart Deductive Labs Ab

Beslut

Beslöts med stöd av meddelande erhållet från projektägaren den 

28.12.2021 att det av landskapsregeringen stödfinansierade 

internationaliseringsprojektet vilket Deductive Labs Ab avsåg 

förverkliga, inte kommer att förverkligas och därmed avslutas 

projektet. Beviljade medel återbokas därmed. (40 N1)

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån tjänstemannabeslut

Beslutande Åkergård Kenneth, 

Föredragande

Ärendemening Stöd ur Europeiska havs- och fiskerifonden EHFF

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen har den 11 februari 2022, utifrån godkända 

stödberättigande utgifter, beslutat godkänna slutrat om 4.737,90 euro 

för utbetalning. (58 N3)

Beslutande organ Näringsavdelningen Fiskeribyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Åkergård Kenneth, 

Föredragande Bäckman-Hägglund Tina, 



Diarienr.  ÅLR 2021/9849 Reg.datum  16-11-2021 Beslutsdatum   2022-02-11

Diarienr.  ÅLR 2022/1168 Reg.datum  11-02-2022 Beslutsdatum   2022-02-11

Ärendemening Näringsrätt

Motpart SprintAir SA

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 11.2 - 13.9.2022. Villkor: 1. 

Tillståndet gäller för flygtrafik. 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 Utvecklingsstöd

Motpart Ålands landskapsregering, miljöbyrån

Beslut Beslöts avslå ansökan.

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve, 

Föredragande Tennström Siv, Tennström Siv, 


