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Nr 5 

Vaccinering och tryggande av samhällskritiska funktioner. 

ÅLR 2021/314     

Landskapsregeringen beslöt tillsända Ålands hälso- och sjukvård brev 

angående vaccinering och tryggande av samhällskritiska funktioner enligt 

Bilaga. 

________________________________  
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 Datum Dnr 

 13.1.2020 ÅLR 2021/314 

Bilaga  

  

Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) 

 info@ahs.ax 

 PB 1091 

 AX-22111  MARIEHAMN  
Hänvisning 

 

 
Kontaktperson 

Lantråd Veronica Thörnroos 
 

Ärende 

VACCINERING OCH TRYGGANDE AV 

SAMHÄLLSKRITISKA FUNKTIONER 

 

 

 

 

 

Med tanke på Ålands insulära läge, sårbarhet och särställning bedömer 

Ålands landskapsregering att det är nödvändigt att vissa samhällskritiska 

funktioner prioriteras vid vaccineringen mot sjukdomen covid-19 på 

Åland. Avbrott i samhällskritiska funktioner så som elförsörjningen, 

datakommunikationen, beredskapsfunktioner, centrala 

myndighetsfunktioner och vattenförsörjningen kan svårligen lösas på 

Åland ifall nyckelpersoner insjuknar eller försätts i karantän p.g.a. 

sjukdomen covid-19.  

 

Ålands landskapsregering har nedan listat de funktioner och antal 

personer som behöver prioriteras med hänsyn till krisberedskapen på 

Åland i stort och för den fortsatta bekämpningen av covid-19-epidemin. 

Landskapsregeringen bedömer att de listade funktionerna behöver 

prioriteras inom de befolkningsgrupper de anses höra till enligt den 

vaccinationsordning som föreskrivs i 2 § i statsrådets förordning om 

frivilliga covid-19-vaccinationer (FFS 1105/2020). Om möjlighet ges bör 

även dessa funktioner, organisationer och personer kontaktas samt 

vaccineras tidigare för att påskynda vaccineringen och trygga 

samhällskritiska funktioner på Åland.     

 

Förvaltningsbehörigheten för bekämpningen av smittsamma sjukdomar 

hos människor hör på Åland till självstyrelsemyndigheterna. Enligt 30 § 

9 punkten i självstyrelselagen (1991:71) för Åland ska de uppgifter som 

enligt lagstiftningen om bekämpande av smittsamma sjukdomar hos 

människor och husdjur ankommer på en riksmyndighet eller på 

kommunerna i landskapet skötas av landskapsregeringen eller av någon 

annan myndighet som anges i landskapslag.  
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Samhällskritiska funktioner 

 

Organisation Antal personer 

(minimiantal) 

Befattning eller funktion 

Alarmcentralen 6 Alarmoperatörer 

Kraftnät Åland Ab 6 Driftspersonal 

Mariehamns Energi Ab 4 Driftspersonal för fjärrvärme, elmontörer 

Räddningsområde Ålands 

landskommuner (RÅL) 

2 Räddningschef, brandinspektör 

Statens ämbetsverk, 

sjöbevakningen 

3 Landshövding, förvaltningschef, 

sjöbevakningschef 

Åda Ab 2 Driftstekniker/driftsansvarig, 

nätverkstekniker (för att upprätthålla 

kritiska IT-system så som Ålarm) 

Ålands Elandelslag (ÅEA) 10 It-chef, elnätschef, mätningschef, 

linjemontörer   

Ålands hälso- och sjukvård 

(ÅHS) 

2 Hälso- och sjukvårdsdirektör, chefsläkare 

Ålands landskapsregering 9 Förvaltningschef, landskapsläkare, jurist 

vid hälso- och sjukvårdsbyrån, 

avdelningschef social- och 

miljöavelningen, biträdande 

avdelningschef infrastrukturavdelningen, 

rättschef, senior rättssakkunnig, lantråd, 

social- och hälsovårdsminister 

Ålands polismyndighet 15 Ledningspersonal, fältpersonal 

Ålands Radio och Tv Ab 2 Stationsansvarig vid Smedsböle 

sändarstation, redaktionschef 

Ålands Vatten Ab 3 Driftschef, driftstekniker, servicetekniker 

Ålands Telekommunikation 

Ab (Ålcom), Mariehamns 

telefon Ab och Ålands 

telefonandelslag 

6 Tekniker 

 Totalt antal: 70  

  

 

 

 

 

L a n t r å d Veronica Thörnroos 

 

 

 

Förvaltningschef John Eriksson 


