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Beslut 
Landskapsregeringen beslöt att skicka en skrivelse till social- och hälsovårdsministeriet 
enligt bilaga S321E08. 
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Hänvisning 

      
 
Kontaktperson 
Joel Bremius, +358 18 25 000 (vxl) 
joel.bremius@regeringen.ax  

Social- och hälsovårdsministeriet 
PB 33 
FIN-00023 STATSRÅDET 
 
kirjaamo@stm.fi 
ismo.tuominen@stm.fi  
 

Ärende 

Skrivelse om begränsningar av förplägnadsverksamhet i statsrådets förordning om 
temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra 
spridning av en smittsam sjukdom 

Landskapsregeringen har noterat att statsrådet 6.5.2021 har utfärdat statsrådets 
förordning om ändring av 4 och 5 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av 
förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom 
(FFS 373/2021) där begränsningarna för Ålands del är oförändrade. Till denna del framför 
landskapsregeringen att statsrådet, i enlighet med 33 § i självstyrelselagen (1991:71) för 
Åland, ska inbegära landskapsregeringens utlåtande innan ändringar görs i bestämmelser 
som har särskild betydelse för Åland. Så har inte skett i detta fall.  
 
Landskapsregeringen noterar vidare i social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 
6.5.2021 kl. 13:59 att statsrådet avser att granska restaurangbegränsningarna i sin helhet 
efter att det egentliga beslutet om att frångå åtgärdsnivåerna fattas.   
 
Landskapsregeringen lämnar med denna skrivelse till social- och hälsovårdsministeriet en 
uppdatering av epidemiläget på Åland och om behovet att uppdatera begränsningar av 
förplägnadsrörelsernas verksamhet på Åland.  
 
Under vecka 17-18 2021 har 6 fall konstaterats på Åland och 14-dagarsincidensen var 
därmed 20 / 100 000. Inget fall av samhällssmitta har konstaterats på Åland den senaste 
månaden. Åland befinner sig i accelerationsfasen sedan 3.5.2021 och befinner sig nära 
gränsen till utgångsnivån. 
 
Landskapsregeringen har inom sin förvaltningsbehörighet enligt 30 § 9 punkten i 
självstyrelselagen för Åland och landskapets lagstiftningsbehörighet enligt 
självstyrelselagen utfärdat en handlingsplan för hantering av covid-19-epidemin på Åland 
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(ÅLR 2020/8256, reviderad 28.1.2021). Enligt landskapsregeringens handlingsplan bör i 
accelerationsfasen förplägnadsrörelsers serveringstider för alkoholdrycker begränsas till 
kl. 24:00 och öppettider begränsas till kl. 01:00.  
 
Landskapsregeringen konstaterar slutligen att det inte finns ett enda konstaterat fall av 
smittspridning i förplägnadsrörelser på Åland under hela covid-19-epidemin. För att 
förplägnadsrörelsers verksamheter på Åland, utgående från näringsfriheten och 
egendomsskyddet, inte ska vara mer begränsade än nödvändigt p.g.a. covid-19-epidemin 
framför landskapsregeringen därför att statsrådet skyndsamt ska ändra 5 § i statsrådets 
förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att 
förhindra spridning av en smittsam sjukdom (FFS 166/2021) så att förplägnadsrörelsers 
serveringstider för alkoholdrycker begränsas till kl. 24:00 och öppettider begränsas till kl. 
01:00 på Åland. 
 
 
 
Minister  Annika Hambrudd 
 
 
 
Jurist  Joel Bremius 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FÖR KÄNNEDOM Ålands lagting, självstyrelsepolitiska nämnden, info@lagtinget.ax  
  Riksdagsledamot Mats Löfström, mats.lofstrom@riksdagen.fi  

Statsrådets kansli, registratorskontoret@vnk.fi  
Heidi Kaila, Statsrådets kansli, heidi.kaila@vnk.fi  
Janina Groop-Bondestam, Justitieministeriet,  
janina.groop-bondestam@om.fi  
Viveca Arrhenius, Social- och hälsovårdsministeriet, viveca.arrhenius@stm.fi  
Anne Kumpula, Social- och hälsovårdsministeriet,  
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