
  

PROTOKOLL 

 

Nummer Sammanträdesdatum 

2 4.3.2021 

 

Protokoll fört vid pleniföredragning 

Lagberedningen 

Lag 8 

 

Närvarande 

VT, HJ, RH, AH-J, AH, FK, AR, CW 

Frånvarande 

      

Justerat 

Omedelbart 

Ordförande 

Lantråd 

Veronica Thörnroos 

 

 

…………………………………………………… 

Föredragande 

Minister 

Annette Holmberg-Jansson 

 

 

…………………………………………………… 

Protokollförare 

Lagberedare 

Alexandra Favorin 

 

 

……………………………………………………. 

 

 

Nr 2 

Republikens presidents skrivelse med meddelande om att 

hinder inte föreligger för ikraftträdande av  

1) landskapslag om upphävande av 9 §2 mom. 

landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av 

barnskyddslagen, 

2) landskapslag om ändring av landskapslagen om 

tillämpning av lagen angående specialomsorger om 

utvecklingsstörda. 

ÅLR 2020/7491 

      

Beslut 

Landskapsregeringen beslöt att lagarna ska träda i kraft den 1 april 2021 samt att de ska 

utfärdas och publiceras i ÅFS. 

 

Nr 3 

Förslag till landskapsförordning om personal inom 

specialomsorger av utvecklingsstörda. 

ÅLR 2020/1855 

 

Beslut 

Landskapsregeringen beslöt att förordningen ska träda i kraft den 1 april 2021 samt att 

den ska utfärdas och publiceras i ÅFS. 

Bilaga: förordningen 
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ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 
2021                                                                                                                                                   Nr 38 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

LANDSKAPSFÖRORDNING 
om personal inom specialomsorger av utvecklingsstörda 

 

 

Utfärdad i Mariehamn den 4 mars 2021 

 

 

 I enlighet med landskapsregeringens beslut föreskrivs med stöd av 3a § i landskapslagen (1978:48) om 

tillämpning av lagen angående specialomsorger av utvecklingsstörda: 

 

1 § 

Behörighetskrav för föreståndare 

 Bestämmelser om behörighetskrav för föreståndare som verkar vid enheter för specialomsorger om 

utvecklingsstörda finns i 65 § 3 mom. i landskapslagen (2020:12) om socialvård. 

 Gällande föreståndare som verkar vid enheter där begränsningsåtgärder kan vidtas enligt 3 a kap. i lagen 

angående specialomsorger av utvecklingsstörda (FFS 519/1977) krävs legitimering som yrkesutbildad person 

enligt landskapslagen (2020:24) om yrkesutbildade personer inom socialvården eller en för uppgiften lämplig 

utbildning och legitimering som yrkesutbildad person enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- 

och sjukvården (FFS 559/1994). Därutöver krävs kännedom om branschen och tillräcklig ledarskapsförmåga. 

 

2 § 

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 

 Denna förordning träder i kraft den 1 april 2021. 

 Övergångsbestämmelser för personer som verkar i yrken som kräver legitimering som socialarbetare eller 

socionom YH finns i 31 § i landskapslagen om yrkesutbildade personer inom socialvården. 

 Den som när denna förordning träder i kraft står i ett anställningsförhållande som föreståndare vid en enhet 

med behörighetskrav enligt 1 § 2 mom. och som inte kan erhålla legitimering som yrkesutbildad person inom 

socialvården eller legitimering för en för uppgiften lämplig utbildning som yrkesutbildad person inom hälso- 

och sjukvården fortsätter att vara behörig för uppgiften som föreståndare till och med den 1 april 2026. 

 

__________________ 

 

 

 Mariehamn den 4 mars 2021 

 

 

VERONICA THÖRNROOS 

lantråd 

 

 

        A n n e t t e   H o l m b e r g – J a n s s o n 

                     föredragande minister 

 

 


