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Utlåtande om temporära begränsningar av 

förplägnadsrörelsers verksamhet på Åland i syfte att 

förhindra spridning av en smittsam sjukdom 

ÅLR 2020/10129 

138 S3 

Minister Annette Holmberg-Jansson har anmält sig jävig i ärendet. 

Landskapsregeringen bedömer att grund för jäv föreligger i enlighet med 

24 § 2 mom. 1 punkten i förvaltningslagen (2008:9) för landskapet 

Åland. Landskapsregeringen beslöt att minister Annette Holmberg-

Jansson är jävig i ärendet.  

 

Landskapsregeringen beslöt att skicka utlåtande enligt bilaga 1 S320P34 

till social- och hälsovårdsministeriet om statsrådets förordning om 

temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att 

förhindra spridning av en smittsam sjukdom (FFS 942/2020). 
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 kirjaamo@stm.fi 

 ismo.tuominen@stm.fi  

   
Hänvisning 

Er begäran 18.12.2020 

 
Kontaktperson 

Joel Bremius, telefon +358 (0)18 25351 

joel.bremius@regeringen.ax 

 
Ärende 

UTLÅTANDE OM TEMPORÄRA 

BEGRÄNSNINGAR AV 

FÖRPLÄGNADSRÖRELSERS VERKSAMHET PÅ 

ÅLAND I SYFTE ATT FÖRHINDRA SPRIDNING 

AV EN SMITTSAM SJUKDOM 

 

Landskapsregeringen har informerat social- och hälsovårdsministeriet att 

Åland fr.o.m. 17.12.2020 befinner sig i spridningsfasen och 

landskapsregeringen har 18.12.2020 mottagit en begäran om utlåtande 

från social- och hälsovårdsministeriet gällande statsrådets förordning om 

temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att 

förhindra spridning av en smittsam sjukdom (FFS 942/2020). Utlåtandet 

ska enligt begäran skickas till social- och hälsovårdsministeriet senast 

21.12.2020 kl. 11:00. 

 

Epidemiläget 

Åland befinner sig i epidemins spridningsfas sedan 17.12.2020. Antalet 

fall under vecka 50-51 är 20, vilket innebär att incidensen under dessa två 

kalenderveckor blir 67/100 000. Fyra av dessa fall (20% av samtliga) är 

samhällssmitta.  

 

Bedömning av lagstiftingsåtgärder 

Enligt landskapsregeringens handlingsplan för hantering av covid-19 

epidemin på Åland (ÅLR 2020/8256, reviderad 26.11.2020) bör under 

spridningsfasen de begränsningar som anges i 5 § 1 mom. i statsrådets 

förordning gälla på Åland, dvs. att servering av alkoholdrycker ska 

avslutas senast kl. 22:00 och att förplägnadsrörelserna ska stänga för 

kunder senast kl. 23:00.  

 

Landskapsregeringen har i tidigare utlåtanden till social- och 

hälsovårdsministeriet uppmärksammat att den reglering som återfinns i 

117 b, 117 d och 117 k § markanvändnings- och bygglagen (FFS 

Bilaga 1 S320P34 
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132/1999) saknas i landskapslag. På Åland saknas således 

motsvarande lagstöd som i riket att genomföra begränsningarna av 

kundplatser såsom det föreskrivs i 58 a § 2 mom. i lagen om smittsamma 

sjukdomar. Utan dessa lagstöd är det högst osäkert att berörda 

näringsidkares rätt att utöva näring utgående från 18 § Finlands grundlag 

(FFS 731/1999) kan begränsas på Åland. Utan tillbörligt lagstöd kan inte 

Ålands landskapsregering verkställa en eventuell reglering av 

begränsningar av kundplatser på Åland. 
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