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Nr 28 
Ansökan om statsunderstöd för vissa av 
den offentliga social- och hälsovårdens  
covid-kostnader år 2021. 
ÅLR 2021/9003 
111 S1 

Beslut 
Landskapsregeringen beslöt att till social- och hälsovårdsministeriet inlämna en ansökan 
om statsunderstöd för vissa av den offentliga social- och hälsovårdens covid-kostnader år 
2021 enligt bilaga 1 S121E21. Landskapsregeringen befullmäktigar avdelningschef Bengt 
Michelsson att underteckna handlingar i ärendet och vid behov komplettera ansökan.  

Nr 29 
Ansökan om statsstöd för vissa 
tillsynskostnader enligt lagen om  
smittsamma sjukdomar.  
ÅLR 2021/9004 
112 S1 

Beslut 
Landskapsregeringen beslöt att till social- och hälsovårdsministeriet inlämna en ansökan 
om statsstöd för vissa tillsynskostnader enligt lagen om smittsamma sjukdomar för år 
2021 enligt bilaga 2 S121E21. Landskapsregeringen befullmäktigar avdelningschef Bengt 
Michelsson att underteckna handlingar i ärendet och vid behov komplettera ansökan.  

 



Bilaga 1 S121E21       1(1) 

VN/24231/2021

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Sjötullsgatan 8, Helsingfors PB 33, 00023 Statsrådet  
0295 16001, stm.fi, @STM_Uutiset 

UNDERTECKNAT FÖLJEBREV: STATSUNDERSTÖD FÖR KOSTNADER SOM ORSAKAS AV 
COVID-19 

Detta är undertecknad följebrev för ansökan om statsunderstöd för vissa av den offentliga social- och hälsovårdens covid-19-
kostnader. Själva ansökan och de uppgifter som behövs för beviljande av statsunderstöd ska lämnas in som en excel-fil som bifogas 
till detta följebrev. 

Sökande Sökandens namn  
Ålands landskapsregering  

FO-nummer 
0145076-7 

Postadress 
PB 1060 

Postnummer och postort 
AX-22111 MARIEHAMN 

Telefon och mobiltelefon 
+358 (0)18 25260 

E-post 
bengt.michelsson@regeringen.ax 

Anlitande av utländsk 
arbetskraft som saknar 
tillstånd 

[ ] Ja 

[X] Nej

Ansökans offentlighet Ansökningsblanketten eller dess bilagor innehåller hemligheter 

[X] Ja 

[ ] Nej 

Elektronisk delgivning Samtycke till elektronisk delgivning: 

[ ] Ja, jag samtycker till att beslutet om ansökan om statsunderstöd inte sänds separat med brevposten, utan delges som en vanlig 

elektronisk delgivning till den e-postadress som jag angett:     

[X] Nej, jag samtycker inte till att beslutet om ansökan om statsunderstöd sänds som elektronisk delgivning (beslutet sänds med 

brevposten)

Underskrift    Namnteckning och titel Ort och tid        

Mariehamn den 9.11.2021 Bengt Michelsson, avdelningschef 

De personuppgifter som angetts i ansökningsblanketten behandlas i enlighet med den gällande dataskyddslagstiftningen.  Mera information om dataskydd finns 
på webbsidan stm.fi/sv/dataskydd 



Ansökan om statsunderstöd

Bakgrundsuppgifter om sökande
Datum

Sökandens namn

Sökandes BIC

Sökandes IBAN

Sökandes FO-nummer

Postadress

Postnummer och postkontor

Kontaktpersonens namn

Kontaktpersonens jobbtitel

Kontaktpersonens telefon och mobiltelefon

Kontaktpersonens e-post

Bilaga till ansökan 

Verksamhetspecifik information

Understöd för testning (5§)

Ansökan gäller understöd för testning.

Ange den kommun eller de kommuner för vilka understöd för testning söks. Flera 

kommunnamn anges med komma och utan mellanslag.

Ange det antal tester för vilket ersättning söks. Subtrahera detta antal med de tester som 

enligt anvisningen inte ersätts med detta statsunderstöd.

Understöd för smittspårning (6 §)

Ansökan gäller understöd för smittspårning.



Ange den kommun eller de kommuner för vilka understöd för smittspårning söks. Flera 

kommunnamn anges med komma och utan mellanslag.

Frivilligt att uppge följande:  antalet covid-19-fall under tiden 1.1.2021 – 31.8.2021.

Understöd för vaccination (7 §)

Ansökan gäller understöd för vaccination.

Ange den kommun eller de kommuner för vilka understöd för vaccinationer söks. Flera 

kommunnamn anges med komma och utan mellanslag.

Frivilligt att ange följande:  Ange antalet vaccinationer mot covid-19 i kommunen. 

Ange det antal vaccinationer som privata aktörer har utfört för kommunens räkning och 

som de privata aktörerna inte har fått betalt för av kommunen.

Understöd för vårdkostnader (8 §)

Ansökan gäller understöd för vårdkostnader.

Ange den kommun eller de kommuner för vilka understöd för vårdkostnader söks. Flera 

kommunnamn anges med komma och utan mellanslag.

Antalet vårddagar för covid-19-patienter inom primärvården under tiden 1.1.2021-

31.8.2021.

Frivilligt att ange följande: Antalet vårddagar inom den specialiserade sjukvården under 

tiden 1.4.2021-31.8.2021.

Om kommunen har egen specialiserad sjukvård, ange antalet vårddagar under tiden 

1.1.2021-31.8.2021.

Frivilligt att ange följande:  Antalet vårddagar inom intensivvården under tiden 1.4.2021-

31.8.2021.

Understöd för andra direkta kostnader (10 §) 

Ansökan gäller andra direkta kostnader.

Ange den kommun eller de kommuner eller det sjukvårdsdistrikt för vilket understöd för 

andra direkta kostnader söks. Flera kommunnamn anges med komma och utan 

mellanslag.



Ifyllnadssanvisningar finns i nästa sidan (och bifogat i en 

separat blankett)
Speciella uppmärksamheten

Fyll i informationen

Skriva i denna kolumn alla möjliga speciella 

uppmärksamheten och ytterligare information om 

information som ska lämnas

09-11-2021

Ålands landskapsregering

AABAFI22

FI62 6601 0001 1074 57

0145076-7

PB 1060

AX-22111 Mariehamn

Bengt Michelsson

Avdelningschef

telefon +358 (0)18 25260, mobilnr. +358 (0)457 3500 502

bengt.michelsson@regeringen.ax

Uppgifterna ska ges för tiden 1.1.2021-31.8.2021, om inte något annat 

meddelats särskilt.

Fyll i de numeriska uppgifterna utan tusentalsavgränsare eller 

mellanslag.

0 Ei

0 Ei

Bilaga till ansökan 

Undertecknat följebrev

Ansökan gäller understöd för testning

Ja Nej

Ansökan gäller understöd för smittspårning

Ja Nej



0 Ei

0 Ei

1 Kyllä

Ansökan omfattar hela landskapet Åland d.v.s. hela Ålands befolkning 

(alla 16 kommuner) som per 30.12. 2020 var 30 129 invånare. 30129 x 31 euro/invånare = 933 999 euro.

Ansökan gäller understöd för vaccination

Ja Nej

Ansökan gäller understöd för vårdkostnader

Ja Nej

Ansökan gäller understöd för andra direkta kostnader

Ja Nej



1(2) Bilaga 2 S121E21 

VN/25088/2021 

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Sjötullsgatan 8, Helsingfors PB 33, 00023 Statsrådet  
0295 16001, stm.fi, @STM_Uutiset 

ANSÖKAN OM STATSUNDERSTÖD TILL LANDSKAPET ÅLAND FÖR VISSA TILLSYNSKOSTNADER 
ENLIGT LAGEN OM SMITTSAMMA SJUKDOMAR 

(Anvisning för ifyllandet i en separat bilaga) 

Sökande Sökandens namn  
Ålands landskapsregering 

FO-nummer 
0145076-7 

Postadress 
PB 1060 

Postnummer och postort 
AX-22111 MARIEHAMN 

Kontaktinformation till 
ansvarig person 

Namn  
Bengt Michelsson 

Titel 
Avdelningschef 

Postadress 
PB 1060 

Postnummer och postort 
AX-22111 MARIEHAMN 

Telefon och mobiltelefon 
+358 (0)18 25260, +358 (0)457 3500 502 

E-post 
bengt.michelsson@regeringen.ax 

Kontaktpersonens 
kontaktinformation (om en 
annan person än den 
ansvariga personen) 

Namn  Titel 

Postadress Postnummer och postort 

Telefon och mobiltelefon E-post 

Understöd söks för tiden  Understödets användningstid, datum-datum 
1.1.2021 – 31.8.2021 

Totala kostnader (euro)  Ett noggrannare kostnadsförslag anges på en separat blankett (”Projektets budgetblankett”) 
30 048 euro 

Statsunderstöd som söks 
(euro) 30 048 euro 

Arbetsinsatsen för projektet 
sammanlagt under hela 
tiden 

Ca 0,45 (årsverken) 

Anlitande av utländsk 
arbetskraft som saknar 
tillstånd 

[ ] Ja 

[X] Nej

Bilagor Bifoga till ansökan de bilagor som krävs i ansökan 

 [x] Budgetblankett 



2(2) 

Ansökans offentlighet Ansökningsblanketten eller dess bilagor innehåller hemligheter 

[X] Ja 

[ ] Nej 

Elektronisk delgivning Samtycke till elektronisk delgivning: 

[ ] Ja, jag samtycker till att beslutet om ansökan om statsunderstöd inte sänds separat med brevposten, utan delges som en vanlig 

elektronisk delgivning till den e-postadress som jag angett:     

[X] Nej, jag samtycker inte till att beslutet om ansökan om statsunderstöd sänds som elektronisk delgivning (beslutet sänds med 

brevposten)

Underskrift    Namnteckning och titel Ort och tid        

Mariehamn den 9.11.2021 Bengt Michelsson, avdelningschef 

De personuppgifter som angetts i ansökningsblanketten behandlas i enlighet med den gällande dataskyddslagstiftningen.  Mera information om dataskydd finns 
på webbsidan stm.fi/sv/dataskydd 



BUDGET
Datum 09 11 2021
Blank rad
SÖKANDE 
Sökande
Ålands landskapsregering
FO-nummer
0145076-7

Blank rad
År Sammanlagt

Personalkostnader 29 972 29 972

Frivilliga personalkostnader 0

Experttjänster 0
Ekonomiförvaltningstjänster 0
Kommunikationstjänster 0
Övriga köpta tjänster 0
Köpta tjänster sammanlagt 0 0

Resekostnader 75,5 76

Materialkostnader 0

Lokalkostnader 0

Program 0
Telefon- och IKT-utrustning 0
Maskiner och inventarier 0
Övriga investeringskostnader 0
Investeringskostnader sammanlagt 0 0

Övriga kostnader 0

Kostnader sammanlagt 30 048 30 048

Intäkter från projektet 0
Övriga intäkter som hänför sig till projektet 0
Kostnader som berättigar till statsunderstöd 30 048 30 048

Projektaktörernas självfinansieringsandel 0
Övrig offentlig finansiering för projektet 0

Statsunderstöd som söks 30 048 30 048
Tabellen slutar här

Obs! Blanketten räknar automatiskt ut summorna på de blåa 
raderna när de årsvisa och mer detaljerade uppgifterna har förts 
in på blanketten. 

Blank rad

Blank rad

Blank rad

Blank rad

Blank rad

Köpta tjänster  

Investeringskostnader  

Blank rad

Blank rad

Blank rad

Blank rad
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