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Å lands 1 a n d s k a p s s t y r e 1 -

s e s framställning till Ålands landsting angå-

ende utverkande av extraordinarie anslag för om-

och tillbyggnad vid Grelsby sjukhus samt utver-

kande av lån för täckande av en del av medlems-

kommunernas andel i kostnaderna härför. 

Grelsby sjukhus äges och upprätthålles av ett kommunalförbund, i 

vilket landskapets samtliga kommuner ingår som delägare. Sjukhu-

set motsvarar till ställning och funktion distriktssinnessjukhusen 

i riket. Det planerades ursprungligen för 54 patienter, men plats-

antalet utökades sedan till 58. Sjukhuset färdigbyggdes och togs i 

bruk för sitt ändamål den 1 mars 1934. 

Sedan dess har behovet av vårdplatser kontinuerligt stigit. 

För att i någon mån råda bot på den stegrade platsbristen har en 

del personalutrymmen i sjukhuset tagits i anspråk för att utöka vård 

platsernas antal. 

Under de senare åren har det oaktat en nära nog konstant överbe-

läggning förekommit. Sålunda har medicinalstyrelsen på anhållan 

berättigat sjukhuset att till utgången av år 1958 i sjukhuset sam-

tidigt vårda 70 patienter. Ehuru sålunda sjukhusets vårdmöjlighete 



utnyttjats till det yttersta, har platsbehovet icke kunnat till-

fredställas. För att i sl.tåra och brådskande fall kunna intaga 

patienter har man varit tvungen att utskriva sådana patienter 

och med hänsyn till- såväl medicinska som samhälleliga synpunkter 

bort stanna kvar på sjukhuset ännu någon tid. 

För att råda bot på den alltmer skriande platsbristen inom 

sjukhuset samt för att jämväl i landskapet Åland skapa bättre för 

sättningar att tillämpa och använda moderna behandlings- och vårdn\ 

toder har sjukhusets ledning gått in för en om- och tillbyggnad 

av sjukhuset. I sådant avseBnde har arkitekten Ragnar Gustaf sson 

uppgjort ritningar till en ny administrationsbyggnad samt likaså 

till en ny fristående personalbostad. Till planen hör, att sedan 

de tvenne nya by,ggnaderna (persona~bostaden och administrations-

byggnaden) färdigställts, i den nuvarande sjukhusbyggnaden genom 

A 
ombyggnad ut öka vårdplatserna till 79 st. så kallade/platser och 

i nuvarande administrationsbyggnaden genom ombyggnad inrätta 21 

st. B platser. 

Byggnadsplanen omfattar sålunda: 

1.) Uppförandet av en fristående personalbostadsbyggnad samt 

en likaså fristående administrationsbyggnad om tillsammans ca. 

9.000 m
3

. Byggnadskostnaderna härför inklusive värme, vatten 

och elektrisk installation hava av byggnadsfirman Fr. Lindholm 

beräknats till 112 Mrnk, vartill kommer arkitektarvodet 2,5 Mrnk 

samt planeringsarbeten på tomten 1,5 Mmk eller inalles 116 lY.fmk. 

2.) Ombyggnad av den nuvarande sjukhusbyggnaden så, att hela 

första våningen omändras till sjukvår dsutrymmen samt den nuvaran-

d: ekonomiebyggnaden helt omändras till sjukvårds-avdelning med 21 

patientplatser (av medicinalstyreisen föreslagen som B avdelning). 

Kostnaderna · för ovansagda omändringar bel öpa sig enligt gjorda 

beräkningar till omkring 4 lY.fmk. 

Kommunalförbundets samtliga _medlemskommuner hava godkänt den 

föreliggande om- och tillbyggnadsplanen. Landskapsstyrelsen har 

Il 
den 21 november detta år, sedan medicinalstyrelsens utlåtande in-

hämtats, fastställt ritningarna och arbetsbeskrivningen till de 

nu beslutade nybyggnaderna. · 

Kommunalförbundets styrelse har i skrivelse den 20 innevarande 

november anhållit att lan~skapss~yrelsen hos Landstinget ville gö-

ra framställning om utverkande av största möjliga extraordinarie 

anslag för bygget samt, om möjligt, ett l ångfristigt statslån för 

delägarkommunernas andel i kostnaderna för byggnadsföretagets rea-
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:\.iserande. ännu icke. kunnat ·-.-1.ppgöras, emedan den slutliga platsfördelningen 

Då personalbostaden och administrationsbyggnaden äro gemensaDllnj kommunerna emellan icke vederbörligen fastställts, men torde 

för A och B avdelningarna kunna kostnaderna för dessa uppdelas detta ske så snart medicinalstyrelsens utlåtande över förslaget 

efter antalet vårdplatser. I överensstämmelse därmed kommer på till sagda fördelning erhållits. 

1fi avdelningen 79/100 av 116 lVhnk eller 91,6 lv'fmk och på B avdelnin- Enligt de gjorda beräkningarna skulle koilllll.unernas gemensamma 

gen 21/100 eller 24,4 Nimk. Andringsarbetena på A avdelningen andel i nu ifrågavarande byggnadskostnader stiga till 66,4 IV!mk. 

beräknas draga 2,e IV!mk och på B avdelningen ·1,2 M.mk. Totalkost- Dessa kostnader hava kommunerna avsett att finansiera dels med 

naden för A avdelningen blir sålunda 94 ,4 · Mmk och för B avdelni n- egna medel, dels genom upptagande av gemensamt lån. Med hänsyn 

g:an 25,6 Mmk. till det strama kreditläget och därav förorsakade svårigheter 

I rikets sinnessjuklag (FFS 187/52) 43 §, i dess lydelse av att , erhålla lånemedel har landskapsstyrelsen prövat nödigt före-

den 27 juli 1955 (FFS 366/55) stadgas, att det till anläggnings,- slå, att kommunerna gemensamt skulle erhålla ett i extraordinarie 

kostnaderna för vårdanstalt av A klassen och vårdbyrå utgående väg utverkat lån av statsmedel. 

statsbidraget utgör hälften av sagda kostnader samt att för B Hänvisande till vad ovan framhållits föreslår landskapssty-

sjukhus erhålles 25 % bidrag. relsen vördsamt 

I landskapsbidrag skulle kommunalförbundet sålunda vara be- att Landstinget hos Ålandsdelegationen måt-

rättigat att erhålla 50 % av 94,4 lVhnk och 25 % av 25,6 Mmk, el ler te hemställa om utverkande av 

i bidrag sammanlagt 53,6 lV'fmk. 1. ett extraordinarie anslag om femtiotre-

I enlighet med bestämmelserna i § 41 rikets sinnessjukförord-
(eJe. 

miljoner~hundratusen (53.,00.000) mark att 

ning (FFS 448/52) skall till ansökan om statsunderstöd för an- utgivas som bidrag för om- och tillbyggnad 

läggningskostnader fogas en finansieringsplan. Denna plan har vid Grelsby sjukhus, samt 



2. att extraordinarie anslag om tjugufe~ 1. att extraordinarie anslag om femtiotremil-

m.iljoner (25.000.000) mark att utgivas som ge_ 
f~/: 

joner~undratusen (53.B00.000) mark att utgivas 

mensamt lån åt delägarkommunerna i ·Grelsbv 
u Sjuk som bidrag för om- och tillbyggnad vid Grelsby 

hus för föresagda ändamål. sjukhus, samt 

Mariehamn, den 28 november 1957. 2. ett extraordinarie anslag om tjugufernmiljo-

På landskapsstyrelsens vägnar: ner (25.000.000) mark att utgivas som gemensamt lån 

Lantråd åt delägarkommunerna i Grelsby sjukhus för f öre-

sagda ändamål. 

Landskapskamrer 
Mariehamn, den 

~c;~ 
Curt Carlsson. 

På Ålands landstings vägnar: 

------------

Förslag till framställning till Ålandsdelegationen. --------------- Il ---------------
"Till Ålandsdelegationen 

från Ålands landsting. 

Grelsby sjukhus .....•. lånemedel har landsti.nget prövat nö-

digt ......• statsmedel. 

Hänvisande till vad ovan framhållits anhåller landstinget 

vör.dsamt. 

att Ålandsdelegationen måtte bevilja 

landskapet Åland: 


