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Nr 59 
Distribution och utdelning av mun- och nässkydd till 
elever i skolorna på Åland från och med årskurs 7 och  
på gymnasienivå. 
ÅLR 2021/3317 
97 S3 

Beslut 
Landskapsregeringen beslöt att upphöra med distribution och utdelning av mun-och 
nässkydd till elever från och med årskurs 7 samt elever vid Ålands gymnasieskolor, Ålands 
folkhögskola och Ålands musikinstitut och på gymnasienivå 8.6.2021 enligt bilaga 1 
S321P42. 

 
Nr 60 
Distribution av kostnadsfria mun- och nässkydd då mun- 
och nässkydd rekommenderas i kollektivtrafiken. 
ÅLR 2020/6701 
98 S3 

Beslut 
Ärendet har överförts från enskild föredragning 1.9.2020. 
 
Landskapsregeringen beslöt att 8.6.2021 upphöra med att distribuera kostnadsfria mun- 
och nässkydd i kollektivtrafiken enligt bilaga 2 S321P42. 

 



Bilaga 1, S321P42 
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Dokumentnamn Brevnr 

BESLUT 97 S3 

Ärendenr Datum 
ÅLR 2021/3317 3.6.2021

 
Hänvisning 

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

Enligt sändlista 
 
 

Ärende 

Distribution och utdelning av mun- och nässkydd till elever i skolorna på 
Åland från och med årskurs 7 och på gymnasienivå 

 
Beslut 
Landskapsregeringen beslutar att landskapsregeringens tidigare beslut 29.4.2021 (ÅLR 
2021/3317) om distribution och utdelning av mun-och nässkydd till elever i skolorna på 
Åland från och med årskurs 7 och på gymnasienivå från 3.5.2021 ska upphöra 8.6.2021 kl. 
24:00.  
 
Bakgrund och motivering 
Enligt landskapsregeringens tidigare beslut ÅLR 2021/2102 (11.3.2021) och ÅLR 
2021/2947 (15.4.2021) distribuerades och delades mun- och nässkydd ut i skolor under 
perioderna 22.3.2021 till och med 16.4.2021 och 19.4.2021 till och med 30.4.2021 och 
enligt beslutet som meddelades 29.4.2021 och fortsättningsvis från 3.5.2021.  
 
Landskapsregeringen beslöt 25.2.2021 med stöd av 58 § 1 mom. i lagen om smittsamma 
sjukdomar (FFS 1227/2016) att stänga årskurs 7-9 i alla grundskolor på Åland under 
perioden 1.3.2021-12.3.2021. För att minska risken för smittspridning då skolorna 
öppnade efter stängningen rekommenderade samarbetsgruppen 8.3.2021 att elever i 
årskurs 7-9 använder mun- och nässkydd i skolan då undervisningen åter genomförs som 
närundervisning. Även för gymnasierna rekommenderades användning av mun-och 
nässkydd då de återgick till närundervisning. Samarbetsgruppen rekommenderade 
fortsättningsvis att mun- och nässkydd används i skolorna av elever i årskurs 7-9 och av 
elever på gymnasienivå under perioden 19.4.2021 till och med 30.4.2021 då 
undervisningen genomförs som närundervisning. Fortsättningsvis rekommenderade 
samarbetsgruppen att mun- och nässkydd användes i skolorna av elever i årskurs 7-9 och 
av elever på gymnasienivå från och med 3.5.2021 till och med 8.6.2021 då undervisningen 
genomfördes som närundervisning och smittläget så förutsätter. 
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Ålands hälso- och sjukvård fick i uppdrag av landskapsregeringen att för det beskrivna 
behovet bekosta och tillhandahålla CE-märkta kirurgiska mun-och nässkydd till berörda 
skolor för elever i årskurs 7-9 och i gymnasier då undervisningen genomförs som 
närundervisning. Kostnaderna för mun- och nässkydden kommer inte att belasta Ålands 
hälso- och sjukvårds ordinarie budget. 
 
I och med att vårterminen i skolorna på Åland avslutas senast 8.6.2021 och med 
hänvisning till beslutet som meddelades 29.4.2021 där perioden för utdelning av mun-
och nässkydd i skolorna avsåg tiden 3.5.2021- 8.6.2021 anser landskapsregeringen 
därmed att distributionen av mun-och nässkydd till elever i skolorna från årskurs 7 och 
elever vid Ålands gymnasieskolor, Ålands folkhögskola och Ålands musikinstitut avslutas 
8.6.2021. 
 
Om det finns mun-och nässkydd i skolorna som distribuerats till dem före 8.6.2021 kan de 
användas om behovet finns och delas ut enligt samma praxis som tidigare. 
  

 
 

Lantråd  Veronica Thörnroos 
 
 
 
Minister  Annette Holmberg-Jansson 
 
 
 

  

 

 

FÖR KÄNNEDOM  Utbildningsbyrån, Elisabeth Storfors 

 

SÄNDLISTA  De åländska kommunerna  
Kommunernas socialtjänst k.f., info@kst.ax  

  Skoldirektörerna på Åland, utbildningschefer@utbildning.ax  
  Ålands kommunförbund, info@kommun.ax  
  Ålands hälso- och sjukvård, info@ahs.ax och jeanette.pajunen@ahs.ax  
  Ålands högstadieskolor, hogstadieskolor@utbildning.ax 
  Ålands gymnasieskolor, gymnasieskolor@utbildning.ax 
  Ålands folkhögskola, folkis@afhs.ax  
 

mailto:info@kst.ax
mailto:utbildningschefer@utbildning.ax
mailto:info@kommun.ax
mailto:info@ahs.ax
mailto:hogstadieskolor@utbildning.ax
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Dokumentnamn Brevnr 

BESLUT 98 S3 

Ärendenr Datum 
ÅLR 2020/6701 3.6.2021

 
Hänvisning 

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

Enligt sändlista 
 
 
 

Ärende 

Distribution av kostnadsfria mun- och nässkydd då mun- och nässkydd 
rekommenderas i kollektivtrafiken   

Beslut 
Landskapsregeringen beslutar att landskapsregeringens tidigare beslut 25.2.2021 
(ÅLR2020/6701) om distribution av kostnadsfria mun- och nässkydd i kollektivtrafiken ska 
upphöra 8.6.2021 kl. 24:00. 

Bakgrund och motivering 
Enligt landskapsregeringens beslut 22.10.2020 och 25.2.2021 (ÅLR 2020/6701) har 
kostnadsfria mun- och nässkydd distribuerats i kollektivtrafiken då mun- och nässkydd 
har rekommenderats. Rekommendationen att distribuera kostnadsfria mun- och nässkydd 
har gällt inom landskapet Åland för de personer som är över 12 år och använder 
kollektivtrafik vilket inkluderar även skärgårdsfärjor och matartrafik, vid tidpunkter då 
landskapsregeringen och Ålands hälso- och sjukvård rekommenderade i enlighet med 
handlingsplanen för hantering av covid-19-epidemin på Åland (ÅLR 2020/8256). 
 
Ålands hälso- och sjukvård fick i uppdrag av landskapsregeringen att för det beskrivna 
behovet tillhandahålla CE-märkta kirurgiska näs-och munskydd och distribuera dessa utan 
avgift via Ålandstrafiken, via berörda skolor där elever som är över 12 år använder 
kollektivtrafik vid tidpunkter då det rekommenderas användning av mun- och nässkydd i 
kollektivtrafik. Samt också via andra lämpliga aktörer som kan säkerställa tillgång till CE-
märkta kirurgiska mun- och nässkydd, särskilt för funktionshindrade och äldre som åker 
kollektivtrafik. Distributionssättet har utvecklats av Ålands landskapsregering samt Ålands 
hälso- och sjukvård med hjälp av Ålandstrafiken, berörda skolor och andra aktörer.   
 
Distributionen och utdelning av kostnadsfria mun-och nässkydd har pågått då 
landskapsregeringen tillsammans med Ålands hälso- och sjukvård utfärdat en 
rekommendation om att använda mun- och nässkydd i kollektivtrafiken. 
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I beslutet som meddelades 25.2.2021 anges att rekommendationen och 
distributionssättet ska omprövas och följs upp kontinuerligt av landskapsregeringen samt 
att såväl distributionssättet som landskapsregeringens beslut om att distribuera mun- och 
nässkydd utan avgift kan komma att revideras.  
 
En stor del av de mun-och nässkydd som distribuerats kostnadsfritt har delats ut till 
skolelever som använder kollektivtrafiken och därmed anser landskapsregeringen att 
distributionen av de kostnadsfria munskydd-och nässkydden kan upphöra i samband 
med att vårterminen avslutas i skolorna på Åland 8.6.2021. 

  
Om det finns mun-och nässkydd som distribuerats till kollektivtrafiken före 8.6.2021 kan 
de fortsättningsvis användas och delas ut enligt samma praxis som tidigare. 
  

 
 
Lantråd   Veronica Thörnroos 
 
 
 
Minister  Annette Holmberg 
 
 

 
 

FÖR KÄNNEDOM  Utbildningsbyrån, Elisabeth Storfors 

 
SÄNDLISTA  De åländska kommunerna  

Ålands kommunförbund, info@kommun.ax  
Kommunernas socialtjänst k.f., info@kst.ax  
Ålands hälso- och sjukvård, info@ahs.ax 
Ålands högstadieskolor, hogstadieskolor@utbildning.ax  
Ålands gymnasieskolor, gymnasieskolor@utbildning.ax  
Ålands högskola, hogskolan@utbildning.ax  
Skoldirektörerna på Åland, skoldirektorer@utbildning.ax  
Ålands folkhögskola, folkis@afhs.ax  
Ålandstrafiken, gilla.karlsson@alandstrafiken.ax  
Williams Buss, geir.lundberg@williamsbuss.fi och sune.olander@williamsbuss.fi 
Vikingline Buss och Mariehamnsbussen, mikaell@vikinglinebuss.ax och 
asko@vikinglinebuss.ax 
Ålandsbussen, ulf.grussner@aland.net och info@rodeorm.ax 
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