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Nr 1 
Skrivelse om ändring av statsrådets förordning om 
temporär begränsning av förplägnadsrörelsers 
verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam 
sjukdom. 
ÅLR 2021/11203 
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Beslut 
Landskapsregeringen beslöt att skicka skrivelse till social- och hälsovårdsministeriet enligt 
bilaga S322P01. 
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Dokumentnamn Brevnr 

UTLÅTANDE 1 S3 

Ärendenr Datum 
ÅLR 2021/10692 3.1.2022

 
Hänvisning 

      
 
Kontaktperson 
Byråchef Ylva Lindström,  
telefon +358 (0)18 25000 (växel) 
ylva.lindstrom@regeringen.ax 

Social- och hälsovårdsministeriet 
PB 33 
FIN-00023 STATSRÅDET 
 
registratorskontoret.shm@gov.fi 
ismo.tuominen@gov.fi  

Ärende 

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

Landskapsregeringen lämnade 30.12.2021 ett utlåtande till social- och 
hälsovårdsministeriet angående statsrådets förordning om temporär begränsning av 
förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom. 
Landskapsregeringen konstaterade i sitt utlåtande att Åland befann sig i spridningsfasen 
och bedömde att förplägnadsrörelsernas serverings- och öppettider borde begränsas till 
kl. 20:00 respektive kl. 21:00 samt att varje kund inomhus skulle ha en egen sittplats vid 
ett bord eller en motsvarande yta på Åland. Landskapsregeringen kompletterar sitt 
tidigare utlåtande med följande uppdatering av epidemiläget och åtgärdsbedömning.  
 
Sedan dess har det skett en ytterligare dramatisk ökning av antalet nya fall. Under vecka 
51 och 52 2021 konstaterades sammanlagt 448 fall av covid-19 på Åland vilket innebär en 
14-dagarsincidens på 1493/100 000. Det konstaterades att flera smittkedjor under vecka 
52 var kopplade till nattklubbar på Åland samt att det var flera fall av samhällssmitta och 
ett stort antal personer sattes i karantän under perioden. Majoriteten av fallen var 
vaccinerade minst två gånger. Samarbetsgruppen har bedömt att det sannolikt pågår 
omfattande samhällsspridning av omikron-varianten även om detta ännu inte bekräftats 
med sekvenseringsresultat. En person vårdas just nu på sjukhus på grund av covid-19. De 
flesta av fallen den senaste veckan är bland yngre vuxna. Samarbetsgruppen bedömer att 
antalet personer i behov av sjukhusvård kommer öka den närmaste tiden med tanke på 
det stora antalet nya fall de senaste dagarna samt att ökad spridning förväntas även till 
äldre åldersgrupper. 

 
Enligt landskapsregeringens handlingsplan för hantering av covid-19 epidemin på Åland 
(ÅLR 2020/8256, senast reviderad 20.12.2021) är begränsningar av förplägnadsrörelsernas 
öppettider och serveringstider för alkoholdrycker en av flera möjliga åtgärder i 
spridningsfasen.  
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Landskapsregeringen konstaterar att Åland befinner sig i spridningsfasen och bedömer 
utifrån ovanstående uppdatering av epidemiläget att förplägnadsrörelsernas serverings- 
och öppettider bör begränsas till kl. 17:00 respektive kl. 20:00 samt att varje kund 
inomhus ska ha en egen sittplats vid ett bord eller en motsvarande yta på Åland.  
 
 
 
Lantråd  Veronica Thörnroos 
 
 
 
Minister  Annika Hambrudd 
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