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Utlåtande om statsrådets förordning om ändring av 
statsrådets förordning om temporär begränsning av 
förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra 
spridning av en smittsam sjukdom. 
ÅLR 2022/155 
9 S3 

Beslut 
Landskapsregeringen beslöt att skicka utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet 
enligt bilaga S322P06. 
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Dokumentnamn Brevnr 

UTLÅTANDE 9 S3 

Ärendenr Datum 
ÅLR 2022/155 10.1.2022

 
Hänvisning 

Er begäran om utlåtande 10.1.2022 
 
Kontaktperson 
Byråchef Ylva Lindström, +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 ändring av statsrådets förordning om 
temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra 
spridning av en smittsam sjukdom 

Landskapsregeringen har den 10.1.2022 kl. 11:03, med komplettering kl. 11:17 och kl. 
11.33, mottagit begäran om utlåtande från social- och hälsovårdsministeriet gällande 
ändring av statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers 
verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom. Utlåtande ska vara 
inskickat till social- och hälsovårdsministeriet senast idag 10.1.2022 kl. 15:50.   
 
Under vecka 52 2021 och vecka 1 2022 konstaterades sammanlagt över 1 500 fall av 
covid-19 på Åland, vilket innebär en 14-dagarsincidens på ca 4 900/100 000. 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. Fem 
personer vårdas just nu på sjukhus på grund av covid-19, varav en på 
intensivvårdsavdelning.  
 
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.  
 
Slutligen konstaterar landskapsregeringen återigen att statsrådets förordning berör 
områden som hör till landskapets lagstiftningsbehörighet enligt självstyrelselagen för 
Åland (FFS 1144/1991) och påpekar att behörighetsfördelningen behöver klargöras när 
epidemiläget tillåter. Enligt 18 § 13 och 22 punkten i självstyrelselagen hör 
näringsverksamhet med vissa undantag och tillstånd till utskänkning av alkoholdrycker till 
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lagtingets lagstiftningsbehörighet och enligt 27 § 29 punkten i självstyrelselagen hör 
bekämpningen av smittsamma sjukdomar hos människor till rikets 
lagstiftningsbehörighet. Grundlagsutskottet har betonat betydelsen av ett nära samarbete 
mellan riket och landskapet Åland i detta ärende. Enligt utskottet bör statsrådet sträva 
efter att nå samförstånd med de åländska myndigheterna om det materiella och 
tidsmässiga tillämpningsområdet för den förordning som utfärdas med stöd av lagen 
(GrUU 9/2021 rd. stycke 15, se även ShUB 27/2020 rd, s. 5).  
 
Landskapsregeringen konstaterar att Åland befinner sig i spridningsfasen och har en 
omfattande smittspridning och bedömer att förplägnadsrörelsernas serverings- och 
öppettider bör begränsas till kl. 17:00 respektive kl. 18:00 samt att varje kund inomhus ska 
ha en egen sittplats vid ett bord eller en motsvarande yta på Åland. Förplägnadsrörelser 
kan inte göra undantag genom användning av covidintyg. 
 
 
 
Lantråd  Veronica Thörnroos 
 
 
 
Minister  Annika Hambrudd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FÖR KÄNNEDOM Statsrådets kansli, registratorskontoret.srk@gov.fi  

Heidi Kaila, statsrådets kansli, heidi.kaila@gov.fi  
Anne Kumpula, social- och hälsovårdsministeriet, anne.kumpula@gov.fi 
Mia Mäkinen, social- och hälsovårdsministeriet, mia.makinen@gov.fi  
Mikaela Nylander, justitieministeriet, mikaela.nylander@gov.fi 
Mats Löfström, riksdagsledamot, mats.lofstrom@riksdagen.fi 
Janina Groop-Bondestam, justitieministeriet, janina.groop-bondestam@gov.fi  
Noora Löfström, statsrådets kansli, noora.lofstrom@gov.fi  
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