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PROGNOSER ANGÅENDE sociAL- OCH HÄLSOVÅRDEN I STATSFÖRSLAGET FÖR ÅR 1972.

-~---~------

---

S o c i a 1 s k y d d .

socialskyddspolitikens uppgiftsfält anses omfatta de strävanden
åtgärder, som avser att garantera olika samhällsgrupper, familjer
individer, en skälig levnadsstandard, social trygghet och trivsel.
för detta uppgiftsområde har från år 1964 till år 1970
r:·vuxi t med cirka 20 %, vilket motsvarar igenomsni ttlig årlig till växt~hastighet

om 4 %.

De förändringar, som inträffat i befolkningens åldersstruktur är
;fav stor vikt för målsättningen för den framtida utvecklingen av social-

:skyddssystemet. Man måste för den skulle anse det erforderligt att
på lång sikt förutse sådana förändringar, som kommer
~tt

inträffa i befolkningens ålders- och socialstruktur och utveckla

'>-

.

. ~lanerna på utbudet av socialskyddsförmåner utgående därifrån.
Då man inom socialskyddspolitiken ända fram till de senaste åren
~ärskil t

utvecklat pensionsskyddet har man för avsikt att i framtide:n

ta större uppmärksamhet vid utjämningen av fam.tljekostnaderna och
boendekostnaderna samt vid utvecklandet av hygieniska och sociala
t'örhållandena på arbetsplatserna. Dessutom anser man det vara erforatt sträva till att koordinera bostadspolitiken samt socialoch hälsovårdspolitiken så, att det är möjligt att nå nationalekonomiskt fördelaktiga helhetslösningar, då det nuvarande behovet
av anstaltstjänster både inom social- och hälsovård även är beroende
av bostadsbristen. Detta förutsätter att socialpolitiska synpunkter
Och hälsovårdssynpunkter mer än tidigare betonas i bostadspolitiken.
Socialvårdens ställning såsom socialpolitikens medel i sista
c)land har lett till att socialvårdsåtgärderna till stor del fastställts
enlighet med följderna av andra samhällspolitiska och socialpolitiska
tgärder. Avsikten är att under den ekonomiska planeringsperioden
.nom socialvården överföra tyngdpunkten till den öppna vården och

till förebyggande verksamhet. Samtidigt har man för avsikt att
utveckla socialvården i riktning mot en impulsgivande, anpassande
och rehabiliterande samhällsverksamhet.
De åtgärder som avser utvecklingen av den öppna vården kommer att
under planeringsperioden ha en viktig ställning i nästan alla socialvårdens uppgifter. Särskilt gäller detta vården av missbrukare av
berusningsmedel och vården av sådana som behandlats med stöd av lagen
om lösdrivarej vården av barn och unga samt vården av psykiskt efterblivna. Produktionen av förebyggande sociala tjänster och sociala
tjänster som berör öppna
neringsperiod.en

vå:;~den

kommer att under den

e~-ronomieka

2)1a-·

effektiveras och koordineras främst inom ramen

för det hälsovårdssystem, som förutsättes i förslaget till lagen om
·,;,·_··

folkhälsoarbete.

I riket strävar man till att utveckla socialskyddets förvaltning
Och kommer att under planeringsperioden justera omfattningen av
och organisationen av social- och hälsovårdsministeriets verksamhets-

Koordineringen av pensionssystemen håller som bäst på att underökas av en kommitte och en av pensionsanstalten tillsatt kommission
örbereder för sin del ett förrlag till att pensionsavgörandena överörs från folkpensionsans-Calten till distriktsförvaltningen, Utveck-

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

ungen i pensionsärendenas förvaltning beror enligt

soci::;,l-~

och

anstaltens ställning och uppgift i betydande grad på ordnandet c.:v
de inbördesförhållanden

mellan förtjänstpensions- och folkpensions--

systemen. De två nämnda pensionssystemen borde på ett ändamålsenligt
sätt l{unna fogas in i varandra och i samband d8,rmed borde även o::ganisationssiclan av pensions8..rendena utredas. U:1.1deI' den ekonomiska
planeringsperioden strävar man ·cill att effektivers. socialsty.celsens
v:erl{samhet genom att fästa särskild. uppmärksamhet vi.d utveckla.i."'1.det
av planering och redovisning samt genom att effektivera utbildningsoch informationsverksamheten. Under öve:csiktsperioden kommer behovet
~v

och möjligheterna att effektivera det sä:eskilda informationssystem,

~om

betjänar soci2,lvården, att bli föremål för ut:i:edn5ng.

Ökningen av antalet olycksfall i arbete och yrkessjuh:domar som
~dringen

av näringsstrukturen och yrkenas meka:J.iseri!2g för med sig

l'l.lngen, har aktualiserat en justeri:ag av den ma·ceriella la.gstiftningen
Qlil

yrkesinspektion. Man håller som bäst på att utreda om a:cbetsskyddets

utvecklande förutsätter att en särskild arbetssl"CyddsstyreJse borde int'~ttas och om arbetsskyddsärendena skulle centraliseras till att om-

denna styrelse. Vidare borde särskilt möjligheterna att
den kommunala yrkesinspektionen på kommunc.la planet beaktas.

Vårt åldrings- och invalicli tetspensior..sskydc berrtår av folkpensions--

~stemet och förtjänstpensionssystemet ~ av vilket det sistnämnda be--.

·r av flere delsyste:'.11. Under översiktsper:Loden kor::i:;:aer förtjänstSionssystemets andel av de totale. pensionsutgifterna att relativt
öka medan foll{pensions2ystemets andel på motsvarande sätt

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

1ingen i pensionsärendenas förvaltning beror enligt social- och
nälsovårdsministeriets uppfattning samt utredande av folkpensionsanstal tens ställning och uppgift i betydande grad på ordnandet av
de inbördesförhållanden

mellan förtjänstpensions- och folkpensions-

nämnda pensionssystemen borde på ett ändamålsenligt
sätt kunna fogas in i varandra och i samband därmed borde även organisationssidan av pensionsärendena utredas. Under den ekonomiska
planeringsperioden strävar man till att effektivera socialstyrelsens
verl{samhet genom att fästa särskild uppmärksamhet vid utvecklandet
redovisning samt genom att effektivera utbildningsoch informationsverksamheten. Under översiktsperioden kommer behovet
av och möjligheterna att effektivera det särskilda informationssystem,
soci&lvården, att bli föremål för utredning.
Olycksfall i arbete och arbetarskydd.
Ökningen av antalet. olycksfall i arbete och yrkessjukdomar som
ändringen av näringsstrukturen och yrkenas mekanisering för med sig
Samt utvidgningen av tillämpningsområdet för arbetsskyddslagstiftningen, har aktualiserat en justering av den materiella lagstiftningen

om yrkesinspektion. Man håller som bäst på att utreda om arbetsskyddets
utvecklande förutsätter att en särskild arbetsskyddsstyrelse borde inrättas och om arbetsskyddsärendena skulle centraliseras till att omhändertas av denna styrelse. Vidare borde särskilt möjligheterna att
den kommunala yrkesinspektionen på kommunala planet beaktas.
och invaliditet.
Vårt åldrings- och invaliditetspensionsskydd består av folkpensions'J#'"8temet och förtjänstpensionssystemet, av vilket det sistnämnda beår av flere delsystem. Under översiktsperioden kommer förtjänstsionssystemets andel av de totala pensionsutgifterna att relativt
öka medan folkpensionssystemets andel på motsvarande sätt

Då folkpensionsanstaltens finansieringssituation enligt gjorda
beräkningar ända fram till år 1978 försämras, torde man icke under
planeringsperioden kunna göra några väsentliga förbättringar i folk-pensionssystemet, såvida icke anstaltens inkomster på motsvarande
sätt ökar. Efter den ändring i sjömanspensionssystemet, som trädde
från och med början av år 1971, är några ändringar som påpensionsskyddets nivå icke längre att vänta.
Lantbruksföretagarnas pensionssystem torde komma att utvecklas
samtidigt med att ändringar görs i lagar om arbets/pension och på
ett motsvarande sätt.
Under den

.ekonomiska planeringsperioden har man för avsikt att

en koordinering av pensionssystemen, varvid främsta mål
sambandet av stadgandena angående olika arbets- och tjänstei samma lag, antingen helt och hållet eller åtminstone
som berör grundpensionen.

Samtid~gt

blir man tvungen att på nytt

justera gränsdragningen till folkpensionen. Redan i början av den
ekonomiska planeringsperioden borde mrtn ntreda r::iö j~.i.,::i;heternn ntt :fi-irpersoners ställning, som blivit utanför

familjepensio~s-

pensionsskydd samt omorganisera de inkomsters, som iniierkar på folkpensionens stöddel och de s.k. privilegierade inkomsterställning, så att den blir ändamålsenligare och mer opartisk än
närvarande.
I syfte att minska kostnaderna för anstaltsvård strävar man inom
den kommunala åldringsvården till att effektivera den öppna vården
samt tillöka

planmässigheten i produktion av åldringsbostäder. Över-

förandet av ansvaret för vården av långvarigt sjuka till medicinal,iYndigheterna, kommer under planeringsperioden att bli föremål för
ervägande. Under planeringsperioden borde man sträva till att komerna för sin del skulle uppgöra en totalplan för ordnandet av
ringsvården på ett ändamålsenligt sätt.

Invalidvården komme:r att utvecklas genom delreformer. I syfte
att sysselsätta invalider har skyddad arbetsverksamhet från och med
av år 1971 fogats till lagen oI".l invalidvård. Ett förslag tj_ll
ändring av lagen om invalidvård har engivits så att med början
från år 1972 bl.a. vägledning, träning t.ilJ. anpassning och arbete
samt näringsrådgivning skulle :>'.'äkna.s till invalidvård. Socia1-· ocli
hälsovårdsministeriet strävar till att utveckla invalidernas hjälpmedelvård så att invalidiserade personer oberoende av sin skada
avgiftsfritt och med enkla admin:Lstrati•re.
vanliga medicinskt

r,~9de1

sY:all lnmna ge:s sed-

motiverade hjälpmedel, De ändringar som redan

gjorts och de som ännu skall göre,s tord.e doci: förutsätta att lagen
totalförnyas under planeringsperioden. :E'örbe:::-edelserna på denna reform
har redan påbörjats.

Tyngdpunkten i utgiftsgruppen familj och barn ko:r.:'.11.7.ler under plane-'
ringsperioden att vila på tillfredr:;8t2lla:adet av efterfrågan på

olika slag av tjänster som hör ihop med öpi_)na vården, särskilt med
barndagvård, hemvård. och uppfostrj_ng;:irådgi vningsbyråer och på s2112111an-·
fogandet av desea tjänster med de tjänster, son erb~juds av de hälsovårdscentraler som enligt den kommande lag2n om folkhälsoarbetet,
skall ordnas.
Utjämningen av familjel{ostnaderna har på soc5_al- och hälsovårdEJministeriets förval tn.i:ngsområde utförts .frärr.st

ned hjälp av l)arn·-

understöd av olika slag, såoom m.or-:_erskapsund2rstöd, :f2mil j ebidrag 9
barnbidrag och specialbarnbidrag. Ut jt-lmni.D_ge:i_1 nv farn.il j ekostnaderna
kan förutom i form av ba:rnur.:.der;:::-~:ö(I_ göras .i for::i1 av grat:i.stjänster
skattesänkningar. Fräwst mec'.. t2onke p3t obemec?.la0.e och mi:tdr8ställning borde ske en

~oo=finering

av socicl-

dragssystemet med beskattningsförfarandet, således en utjämning

av familjekostnaderna mellan familjer som hör till olika inkomstHärvid borde man överväga att ersätta de skatteavdrag, som
beviljas på sociala grunder med förmåner som ges i form av socialbidrag och - försäkring. Boendestödet till familjer med barn utgör
för närvarande en viktig del av systemet för utjämning av familjekostnaderna. Om boendestödet utsträcks till att omfatta familjer
med ett barn kommer utgifterna för boendestöd att öka.
Inom vården av barn och unga har man främst för avsikt att öka
utbudet på tjänster främst betr. hemvårdsverksamheten, barndagvården
och uppfostringsråde;i vningsverksamheterL Under pJ. "'!neri:ngs:t1eriod0::.1
strävar man till att effektivera och samtidigt utvidga den kom:;nunala
hemvårdsverksamheten till en form av social service, som avser alla.
Tyngdpunkten i hemhjälpverksamhetens utveckling kommer enligt socialoch hälsovårdsministeriet under de närmaste åren tydligen att vila
på en hemvårdsverksamhet, som ansluter sig till den öppna vården
av åldringar.
Ordnandet av barndagvården är ett av de närmaste åren centrala
problem. Ökande av dagvårdstjänsterna anses va::ca en viktig uppgift.
Enligt social- och hälsovårdsministeriets uppfattning måste man
betrakta såsom ett primärt mål att tillfredsställa

av den nödiga

efterfrågan då det gäller barn, som på grund av försörjarens förvärvsarbete, sjukdom eller annan omständighet är i fara att bli utan
den vård de behöver.
En av de centrala frågorna inom barnvården under den ekonomiska.

:Planeringsvården är också effektiveringen av ledningen och övervak-·
ningen av barnhem och barnens placering i privathem samt omorganiav skolhemsverksamheten. Man strävar att utveckla nivån i
skolhem bl. a. genom ändringar av personalstrukturen. SärskL/_d
PPmärksamhet fäster man dessutom vid utvecklandet av folkskol- och
rkesutbildningsverksamheten och vid ordnandet av eftervården. Sa~-

tidigt strävar man till att inskränka anstaltsvården och att öka
åtgärderna inom den öppna vården bl.a. med hjälp av uppfostringsrådgivningsbyråer.
Vård av psykiskt utyecklingsstörda.
-~

Avsikten är att under planeringsperioden utveckla såväl

anstalts-

öppna vården av psykiskt utvecklingsstörda så att man
förutom grundvård och medicinsk rehabilitering effektivt kan handha
specialundervisning och social rehabilitering. Man strävar till att
fortsätta byggandet av anstalter för psykiskt utvecklingsstörda så
de delar av riket där bristen på vårdplatser ännu är stor,
snabbt kan få anstaltsplatser för svårskötta psykiskt efterblivna.
Dessutom strävar man till att öka antalet undersöknings- och observationsplatser så att alla psykiskt utvecklingsstörda kan bli vederbörligen undersökta och vård- och rehabiliteringsplaner skall kunna
uppgöras för dem och att förutsättningar samtidigt skall kunna skapas
för den vård och rehabilitering som sker i form av öppen vård.
Anstaltplanernas dimensionering förutsätter att d8n öppna vårdens
tjänster utvecklas enligt behov. Avsikten är att få till stånd
lokala och regionala totalplaner för den öppna vården, i vilka skall
beaktas tillbudsstående tjänster inom den allmänna social- och hälso~
vården samt inom undervisningsväsendet. Specialundervisningen för
:Psykiskt utvecklingsstörda, träning till arbete och den skyddade
arbetsverksamheten strävar man till att utveckla så att de inlemmas
i de allmänna tjänsterna.

fu:kämpand!3 av missbruk av b~~Eingsmedel och vård av missbrukare.
Man avser att under den ekonomiska planeringsperioden fästa speci~ell uppmärksamhet vid effektiveringen av den öppna vården av miss-

berusningsmedel. A-klinikernas antal har man för avsikt
För att förbättra vården anser man att det borde finnas

fler stationer för vård med avbrott antingen i samband med A-kliniker-·
na eller skilt för sig. Man bör likaså få till stånd ett ökat anta:i.
ungdomsstationer, som med ekonomisk hjälp av stat och kommun handhar vården av missbrukare av berusningsmedel. För eftervård.en strävffi'
man till att få fler vårdhem samt vårdhem för bostg,dslösa eJ..kohol_is+c:.
På grund av den ökade konsumtionen av alkoholdrycker och de olägenheter detta förorsakar, har det föreslagits att statsbidragen

för

nykterhetsarbete och förhindrande av de olägenheter alkoholdryckerna
ger upphov till skulle utökas i statsverkspropositionen för år 1972.

H ä l s o v å r d .

Hälsovårdens utgiftsvolym har under åren 1964 - 1970 vuxit med i
medeltal 8

%i

året. Av uppgiftsområdets utgifter används år 1971

c:a 10 procent för uppgiftsgruppen hälsovård och

c~a

90 procent för

uppgiftsgruppen sjukvård.
Den snabba öknir%en av kostnaderna för hälsovården, främst ökningen i sjukhuskostnaderna har blivit en betydande belastning för samatt man i takt med utvidgningen av sjukhusväsendet och
ökningen av sjukvårdstjänsterna skulle kunnat konstatera någon väsentlig förbättring i befolkningens allmänna hälsotillstånd eller någon
'

minskning av sjukligheten. På grund härav är det nödvändigt att vidtaga sådana reformer inom sjukvården som avser att ändra strukturen
i efterfrågan och utbudet på tjänster, effektivera förvaltningen och

Planeringen samt rationalisera bidragssystemet. Avsikten är sålunda
.att under planeringsperioden genomföra en reform av arbetet för orgaJliserandet av folkhälsoarbetet, varigenom man strävar till att skapa
inistrativa och ekonomiska förutsättningar för en planmässig utför det kommunala grundvårdsystemet. Man försöker därför
tyngdpunkten i efterfrågan och utbudet på hälsovårdstjänster,

id vilka sjukhusservicen för

har en central ställning 1

närvara...~de

till förebyggande hälsovård och öppen sjukvård. Sam.tidigt skapar man
också förutsättningar för att ökningen i kostnaderna för hälsovård
småningom skall bli långsammare.
Regeringens proposition med förslag till lagar angående ni7elleringen av statsbidragen för sjukhus i enlighet med kommunernas ekonomiska bärkraft har överlåtits till riksdagen. Genom denna reform
strävar man till att stävja den ekonomiska belastning som ordnandet
av hälsovården leder till i kommuner med svag ekonomisk bärkraft samt
även att få hälsovårdens olika serviceformer i en med tanke på statsbidrag likvärdig ställning, varvid utvecklingen i utbudet av tjänster
av olika slag hellre borde vara beroende av behovet av tjänster än av
kommunalekonomiska synpunkter.
Utgifterna för hälsovård åren 1970-76, milj. mk.

1970
bokslut
Förvaltning
Hälsovård

1976
ek.pl.

6

6

78

152

704
788

1094
1252

Förvaltning.
Under planeringsperioden har man för avsikt att i mån av möjlighGt
sträva till att utveckla koordineringen av utbudet på hälsovårds- och
socialskyddstjänster mellan medicinalstyrelsen och socialstyrelsen.

Vad det egentliga sjukväsendet beträffar strävar man till att under
den ekonomiska planeringsperioden reformera sjukvårdens dis triktsför-·
Valtning genom att bilda enhetliga sjukvårdskretsar. Genom denna re-

form tillsammans med den ovan nämnda ref ormen av arbetet på organiserandet av folkhälsoarbetet skulle man skapa bättre möjligheter än
ör närvarande att effektivt utnyttja de existerande sjukvårdsanatal-erna och man skulle i väsentl.:i.g grad kunna öka möjligheterna för en

11tomfattande och planmässig utveckling av sjukhusvården och för
effektivare än tidigare skulle omfatta sjukhus

v olika slag.
Reformen av arbetet på organiserandet av folkhälsoarbetet ställer
der den ekonomiska planeringsperioden i synnerhet krav på att
laneringen av hälsovårdens förvaltning effektiveras. Den lag om
som avgivits innebär att en lagstadgad planeringslikt beträffande folkhälsoarbetet inrättas vid centralförvaltningen
ch på kommunal nivå. Detta kan man dock: ic!ca a'l.oe va:r:'a ti11:c2.cl.:J.i '.?;f:
ed beaktande av de krav en all tomfattande balanserad utveckli:t\g
Det måste därför anses nödvändigt att planeringsuppgifter
hälsovårdens förvaltning under planeringsperioden utvidgas
tt omfatta hela uppgiftsområdets hälsovård, så att arbetsfördelning·

och fördelningen av resurser mellan hälsovårdens olika verksarnb 2t~" ··
ktorer skall kunna göras effektivare än för närvarande.

Prelim.:i.n2.r~"

tvecklingsplaner som avser detta har redan uppgjorts av social·- oc:C::.
lsovårdsministeriet och man har för avsikt att genomf ö~a dem sedan
e planeringsskyldigheter som står i enlighet r:ied lagen om
t

folkhälso~

trätt i kraft.

Till hälsovårdens viktigaste objekt hör blivande mödrar och nysamt barn som ännu icke nått skolåldern. Dessutom ingår folkelevernas hälsovård och tandvård i hälsovården. Under den ekonoplaneringsperioden är den viktigaste uppgiften omorganis8,tionen
V det hälsovårdsarbete som sker genom kommunernas försorg och effek-

iveringen av detta arbete på det sätt förslaget till lag om folk'lsolag förutsätter. Förutom de nuvarande hälsovårdstjänsterna
Ulle hälsovårdscentralerna inom ramen för den landsomfattande allplaneringen också utföra hälsovådgivning och hälsoundersökningars
också annan sjukvård än specialsjukvård, handha sjuktransporter

----------------------~---------_,..,,-

samt upprätthålla ett vidsträcktare arbete för bekämpande av tandsjukdomar än för närvarande. Tyngdpunkterna i verksamheten skulle vila
på de förebyggande åtgärderna och den öppna vården. Vid folkhälsovårdscentralerna borde uppmärksamheten främst fästas vid förbättran·det av hälsotillståndet hos befolkningen i arbetsför ålder och hos
barn och ungdomar.
Den främsta strävan inom den kommunala hälsovården är att koncentrera hälsovårdens olika verksamhetsf ormer inom ramen för hälsovårdscentraler. Det kommunala hälsovårdsarbetet vad beträffar

en~

skilda individer, med undantag av den sjukvård som leds av specialläkare, skulle överlåtas att skötas av hälsocentralerna. Under planeringsperioden har man för avsikt att inrikta statsbidragen särskilt
på sådana kommunala investeringar, med vilkas hjälp hälsovårdscentralerna kan utvecklas. Systemet med hälsovårdscentraler har man .för
avsikt att utveckla så att det exi.ster2nde systemet och de 'JefintJ.:t,:··

0 .

anstalterna i en så hög grad som möjligt skulle utnyttjas. Sålunda
skulle större delen av de nuvarande allmänpraktiserande läkare ledda
lokala sjukhusen komma att utgöra en del av hälsovårdscentralerna.
År 1972 skulle åtgärderna komma att inskränka sig till igång-·
sättandet av verksamheten i enlighet med förslaget till lag om folk. )_!

hälsoarbetet och förverkligande av administrativa omorganiseringar
samt till igångsättandet av planeringen av både det landsomfattar:_de
och kommunala folkhälsoarbetet.
Vid uppskattningen av behovet av hälsovårdscentraler har man u-c-gått från att en grundenhet skulle betjäna 10.000 - 13.000 personE.::::,
Det skulle finnas sammanlagt ca 450 sådana centraler av storleken
en grund enhet, men genom sammanslagning av flere grund enheter t.il1
funktionell enhet skulle de fungerande egentliga hälsovårdscentralernas antal vara ca 300. En betydand8 dtl av de kommande mot:tagn:'.ngsJltrymmena och vårdplatserna vic1. hälsovårdsce:ntralerna finnes redan.

ökande av nya vårdplatser borde ske inom ramen för den landsomfattande allmänna planen för folkhälsoarbetet.
Största delen av den personal som kommer att behövas vid hälsovårdscentralerna är redan i kommunernas tjänst. Då efterfrågan på
hälsovårdstjänster fortfarande torde öka i ansenlig grad, främst om
dessa tjänster i lag stadgas bli avgiftsfria borde antalet kommunalläkare kännbart kunna ökas under planeringsperioden.
§_jukvård.

domar 9 sinnessjukdomar och tuberkulos. Målet för sjukvården äI' att
utveckla den öppna vårc.en, sjukhusens verksamhet och samarbetet
sjukhusen emellan.
:Oå de lokala sjukhusen som leds av allmänpraktiserande läkare
övergår till att bli en del av hälsovårdscentralerna, finns det
större möjligheter att tidigare utveckla den öppna vården, då bl.a.
hems julevården härvid kan ordr1as effektivare än för närvarande. Det
också komma att ändra strukturen i patientmaterial vid sjukhus
av specialläkare, så att den bättre än för nävvarande

motsva~'-'S"'.'

ändamålet med dessa s juk~1us, då hälsovårds centralernas uppgift lJl. a.
kommer att vara kanalisering av patienterna till vårdställen,som med
tanke :på arten och svårighetsgraden i deras sjukdomar är ändamålsenliga. Detta torde också delvis hjälpa upp situationen med kötryck
Vid bäddavdelningar och polikliniker vid sjukhus, som leds av spec::.:'_,:~-

läkare beroende på effektiviteten av den vård, som ges vid hälsovår:·-;
.centralerna.
Vad beträffar vården av allmänna sjukdomar har man för avBikt

at..;~

tlllder den ekonomiska planeringsperioden att vid lokala sjukhus som
leds av allmänpraktiserande läkare endast förverkliga sådana byggn2d2-·
som inom ramen för den landsomfattande allmänna p1anen c:tn;3es
motiverade med tanke på byggm1.c1e av hälsovårdscentralnätet.

I vården och bekämpande av psykiska sjukdomar är det viktigaste
0

1et för utvecklingen ordnandet av en effektiv öppen vård genom att
talet mentalvårdsbyråer ökas. Likaså strävar man till att infoga re-

abili teringsverks·amheten och skyddat arbete fastare än tidigare i
entalvårdsarbetet. Förutom mentalvårdsbyråer förorsakar också istånd"ttandet av de gamla A-sinnessjukhusen, vilket är nödvändigt med
på effektiveringen av vården, investeringsutgifter. Som en
av den effektiverade vården kan antalet vårdplatser under d:en
onomiska planeringsperioden i någon mån minskas. Antalet vårdade
tienter beräknas i någon mån öka som en följd av att vårdtiden i
blivit kortare.
I vården av och arbetet för bekämpande av tuberkulos strävar man
att

tr~gga

den nuvarande gynnsamma utvecklingen. Det minskade

talet sjukdomsfall, de i genomsnitt lindrigare fallen, effekti-'

..

ringen av vården och särskilt möjligheten att i högre grad ty sig

'

öppen vård är ägnade att minska efterfrågan på sanatorietjänster
ch vårddagarnas antal kommer att under den ekonomiska planeri:ngspe-

att minska. Avsikten är att använda den kapacitet
frigörs för vården av andra sjukdomar. Andra lungsjukdomar måste
anses stå främst, men också andra specialområden såsom inre
, kan komma ifråga.
Avsikten är att under den ekonomiska planeringsperioden sträva
%'i11 att effektivera sjukvårdens totalplanering så, att den tillplaneringen av folkhälsoarbetet och den statliga finc..-LlS
skulle skapa förutsättningar för en all tomfattµnde plan-·
..

~ässig utveckling av hälsovården.

tresserade kan närmare
dera prognoserna i stats-

Till Ålands landsting

I Utvecklingsdelegationens Betänkande II med förslag till ekonomisk-politiskt program för åren 1972-76 framhålles i kap. 7.4.1.2
om .färjtrafiken bl.a. följande
"~;r'gårdsborna

upplever det som en livsviktig fråga att färj-

trafiken kontinuerligt förbättras. Förutom att vara en trivselfråga för orts/befolkningen är goda färjförbindelser ett villkor
för att skärgårdens näringsliv skall kunna utvecklas. Avsaknaden
av garantier för förbättrade förbindelser gör att skärgårdsborna
finner sin situation otrygg. En fullständig planering av skärgårdskommunikationerna skulle därför bidraga till att skapa tillförsikt
angående investeringar i olika projekt, som sträcker sig längre
fram i tiden. I rapporten från trafikundersökningen indelas färjtrafiken i skärgården i den nordöstra trafiken, d.v.s. trafiken
på Vårdö, Kumlinge och Brändö, och i den sydöstra trafiken, d.v.s.
trafiken på Föglö, Sottunga och Kökar. Under kommunrundan presenterades på Brändö en alternativ lösning till hur färjtrafiken i
nordöstra skärgården kunde byggas ut i framtiden. Förslaget omfattades av samtliga mötesdeltagare både på Brändö och Kumlinge.
Lösningen innebär i korthet att man med landsväg förenar Torsholma
med Brändö-Fiskö-Åva, varvid m/s Kumlinge skulle trafikera rutten
fasta Åland- Torsholma, och en landsvägsfärja rutten Åva-JurmoOsnäs. Genom detta arrangemang uppnås tätare turer och bekvämare
ankomst- och avgångstider. Genom att sjöpassen förkortas, blir
tidsvinsten större. De preliminära kostnadskalkylerna som uppgjorts
stöder denna lösning".
I anledning av ovanstående har bland förslagen till handlingsprogram för åren 1972-76 i kap. 7.4.3 punkt 5 konstaterats:

"att vid planeringen av färjtrafiken beaktas det färdi gt uta rbetade alternativet för utbyggandet av trafiken i nordöstra skä rgå r dens trafik~S-k.:y~dS:a.:r.r:i:t-trtarb-e~--s, varvid trafiken österut bör ägnas
särskild uppmärksamhet" .
Angående byggandet av ett permanent färjfäste i Jurmo finns redan
i motiveringen till budgeten för år 1 968 (10 Ht : V: 4) sagt att så

skall ske .
Hänvisande till ovansagda samt det som för övrigt i nämnda betänkande sägs om färjtrafiken i nordöstra skärgården, föreslår
undertecknad att landstinget,
måtte anslå 250.000 mk i 1972 års årsstat för
permanent f ä rjfäste i Jurmo samt anvisa 100 . 000
mk för att under 1972 färdigställa en fullständig plan för trafikens utbyggande åren 1973-1976 i _
nordöstra skärgården på föreslaget sätt.
Mariehamn , den 22 november 1 971
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vårdöbornas bestämda önskemål. Dessa riktlinjer stödes också av
skolplaneringsnämndens arbetsutskott, som kräver en förbättring
av förbindelsen mellan Sund och Vårdö; Likaså föreslår utvecklingsdelega tionen i sitt handlingsprogram för åren 1972-76, att Vårdötrafiken ägnas omedelbar uppmärksamhet.
De vägar, som är aktuella i samband med projektets förverkligande,
kunde byggas etappvis,och därför borde dessa arbeten inledas snarast
möjligt, På så sätt skulle årsanslagen inte behöNa bli så stora,
men vägarbetena ändå färdigställda till den tid, då anslag för
brobygget mellan Girsholm och Töft0" kan upptagas i landskapets
ordinarie inkomst- och utgiftsstat.
Samtidigt kunde ett sådant förfarande skapa arbetstillfällen under
en något längre period åt i skärgården bosatta pe::rrson.er.
Med hänvisning till det ovan anförda får vi därför vördsamt föreslå
att Landstinget i landskapets ordinarie
inkomst- och utgiftsstat för år 1972 under
10 Ht. V:1 upptager ett anslag på m.k 200.000
för påbörjande av landsvägsbygge i Töftö by
av Vårdö kommun, för att därmed förverkliga
en första etapp av Vårdö. trafikprojekt.
Mariehamn, den 22 november 1971.
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Till Ålands landsting

Antalet bilar och övriga motorfordon har ökat mycket snabbt
på Åland de senaste åren. Detta ställer naturligtvis större krav
på landskapets vägnät, vilket fortlöpande bör byggas ut och förbättras. Härvid bör i synnerhet kravet på fullgod trafiksäkerhet
beaktas.
Det är dock inte enbart biltrafikanterna samhället bör tänka
på. I de tätbebyggda områdena trafikeras vägarna även av en stor
mängd cyklister och fotgängare som är hänvisade till samma vägbana::
som bilarna.
Då endast en gemensam vägbana står till buds för alla trafikanter
är det självklart att trafiken blir riskfylld för fotgängare och
cyklister på de hårdast trafikerade vägavsnitten och osrndig för
bilisterna.
I dag torde de hårdast trafikerade vägavsnitten på Åland vara
de delar av infartsvägarna till Marieharnn som ligger innanför
stadens gränser. Speciellt utsatt är Godbyvägen mellan stadsgränsen och den så kallade rökerikorsningen i Strandnäs. Isynnerhet strax före klockan 0800 på vardagarna är detta vägavsnitt hårt
trafikerat emedan en stor mängd anställda då kommer från landsbygden till sina arbetsplatser i staden, en hel del personer reser
från staden ut till landsbygden, många stadsbor åker till industriområ~et

i Norrböle och skolbarnen skall till folkskolan i Strand-

näs.
Sedan b@stadsområdet i Backeberg börjat utbyggas och befolkas har
det också blivit en livlig trafik på Lemmandsvägen mellan ovannämnda
rökerikorsningen och stadsgränsen i öster. Barnen från de stora hyreshusen närmast Lemlandsvägen måste fram denna väg då de skall till
Strandnäs folkskola eller Ålands Lyceum och övriga skolor i stadens

centrum.
Som bekant har det inträffat en uppseendeväckande mängd
Till Ålands landsting

trafikolyckor i nämnda rökerikorsning.
Med hänvisning till ovanstående får vi vördsamt föreslå

Det har under senare år anslagits betydande belopp för restau-

att Landstinget i budgeten för år 1972

rering

upptar nödiga anslag för
a) anläggande av gång- och cykelbana längs
Lemlands- och Godbyvägarna från stadsgräns en till befintlig

gång~

och cykel-

bana vid rökerikorsningen respektive

inte har så många sevärdheter att uppvisa

för turister har detta

säkert, förutom de arkeologiska aspekterna, säkert varit befogat.
De vidtagna åtgärderna har uppskattats av såväl å länningar som
besökande turister.
Vid besök på Bomarsund gör många personer även ett besök till

J®hannebo verkstad; samt
b) anskaffande Gch uppmontering av trafik-

av Bomarsunds fästningsverk. Med tanke på att landskapet

de olika begravningsplatserna på Prästö. Härvid har många efter-

ljus i den så kallade rökerikorsningen

lyst åtgärder för a t t snygga upp platserna samt resa upp, och

i Strarnlnäs.

där så erfordras, restaurera ·gravvårdar sGm fallit Gmkull och
till en del är nedvuxna

~

gräset.

Eftersom de församlingar som i tiden använde begravningsplatserna
Mariehamn den 22 november 1971

inte längre finns kvar på Åland måste det ur etisk synpunkt anses
vara ett intresse för landskapet att tillse att de hålls i ett
värdigt skick.
Med hänvisning till ovanstående får vi vördsamt föreslå
att Landstinget i budgeten för år
1972 under 5 Ht, XII, Fornminnesvården
upptar ett belopp om mark 5.000 för
uppsnyggnings- och restaureringsarbeten
på begravningsplatserna på Prästö

~
-(/'

MarJ,ehanm den 22 november 1971
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Ålands landsting.

Under de senaste åren har det åländska näringslivet kraftigt expanderat, särskilt vad
bet räffar den industriella sektorn. Utbudet på arbetsplatser var under förra året, ~å
led;s 1970, avsevärt större i

landskape~ än tillgången på arbetskraft. Genom Ålands

arbetsförmedlingsbyrå erbjöds nämnda år 6.298 lediga arbetsplatser, varav endast
,094 kunde besättas genom byråns försorg. Genom etablering av företag främst till
4
Mari ebamns-regionen har utbudet på arbetsplatser där varit störst. Detta förhållande

bidrar aktivt till en fortgående förflyttningsrörelse inom landskapet. Arbetssökande
är i regel tvungna att flytta till den plats, där <i rb"tsutbud
"t

F 'ln c:;

m.;

1

jrl"!': ,,..,.,,. '1

1
· --

ett befolkningen i Mariehamns-regionen kraftigt ökat med tyåtföljande problem,

i synnerhet bostadsbrist, medan glesbygdsbefolkningens numerär i motsvarande grad
oroväckande minskat.
Tu. all varlig rubbning i samhällsbalansen håller sålunda på att ske. På den faståländs
a land sbygden har do ek förflyttningsrörel sen visat tendens att stagnera, dett_a bl. a.

på grund av vissa kommunalpolitiska åtgärder. Genom förbättrade vägförhållanden ooh
snabba konnnunikationer kan numera en i Mariehamn arbetsanställd person utan större
svåri ghet ha sin bostad på landsbygden. Denna möjlighet föreligger ej beträffande
skärgården. Eftersom fasta arbetsplatser där har kunnat erbjudas endast i mycket ring
a utsträckning, har de unga oftast varit tvungna att helt och hållet bryta upp och

flytt a till annan ort. Följden av detta sorgliga faktum kan avläsas i den stadigt
sjunkande numerären av bofast skärgårdsbefolkning, redan på sina håll tangerande tri•
sel gränsen för de kvarvarande.
Det är sålunda alldeles uppenbart, att brådskande ocfi effektiva åtgärder inom u-områdespolitikens ram i första hand borde vidtagas för skärgården.
Det må

öp~ et

erkännas, att satsningen på förenämnda region under de senaste tio åren

varit avsevärd, i synnerhet beträffande kommunikationerna. Denna satsning har å ena
sidan skapat förutsättningar för trivsel, å andra sidan utgör den grundförutsättningen f ör det slutligt avgörande steget för en levand{ skärgård, nämligen inrättandet av
Pro duktiva arbetsplatser även därstädes.
I di skussionerna om utvecklingsåtgärder för skärgården har man tidigare huvudsakligen

~tgått ifrån åtgärder i småföretagsform. Men beträffande den utkomstsökande unga gene-

ratio nen i åldern 16-25 år har detta varit orelistiskt. Vad som förorsakar dessa skärgård sungdomars flyttning är vanligen ej bostadsbrist, ej heller vantrivsel utan allra
främst b ris
. t en p å sadana
o
arbetsplatser, som ej fordrar personlig ekonomisk satsning ~
Man måste utgå ifrån att åtgärderna så styres, att den befolkningsmässiga samhälls
bal ansen eJ· ;~ a l ltför hög grad rubbas. For att ernå detta måste åtminstone en betydande de l av s k..argardens
o
yngre generation kunna stanna kvar på hemmaplan. En förutsättllti.ng för det ta a·· r do ek , sa som ovan a.ntytts, att arbetsplatser därstädes finn e s att
lll gå .
0

Den samhällspolitiska målsättningen kan ingalunda vara glesbygdsbefollmingen s f"
or
flyttnin g . I stället måste en förflyttning av arbetsplatser till glesbyg den
i blickpunkten. Härvid torde flere utvägar för åtgärder vara möjliga.

1) Vid beviljande av räntestöd för utvecklingskrediter borde särskilt avs eende
tas vid ifrågavarande företags möjligheter att förlägga delar av
till glesbygder med sysselsättningsproblem. På särskilda villkor
retag kunna erhålla investeringskrediter enligt bestämmelserna för u-områdes
2) 'l'ransportstöd för del vara och färdig produkt för i föregående punkt nämnd ve
samhet borde möjliggöras.
3) Konsultation av större industriföretag även uta m landskapet borde fås t ill
för utrönande av möjligheter till delleverantörsinrättningar, . lokaliserade
landskapets glesbygder.
4) I viss grad lägre arbetsavlöning vid utflyttad e arbetsplatser

lockande för industriför etag.

De högre levnadskostnadernas i större tätorte

och naturalhushållningen s i e;l eshvrrd :il verkan på n etto behållningen av a rbets
tjänst

b or4~

utredas.

Produktionsåtgärder på basen av förefintliga råva·r utillgångar regionmässigt ha.r
landskapets utvecklingsdelegation berörts i olika sammanhang och kan förden skul
förbigås här.
Förhållandena i skärgården avviker i sådan grad från landskapet som h elhet, a.tt
särskild arbetsgrupp borde tillsättas att speciellt ta itu med denna regi ons sä
skilda utvecklingsfrågor.
Hänvisande till ovanstående får vi vö.rdsamt föreslå
att Landstinget i ordinarie årsstaten för 1972, 6 Ht,
9. måtte höja anslaget for kostnader för utv eckl ingsa.r
bet et med 5.000 mk att. användas för utvecklingsar betet
så, att landskapsstyrel sen inom utveckli_ngsd el egatione
ram tillsätte.r en särskild skärgårdssektk'n med uppgift
att i brådskande ordning
direkt och

effekti ~

~W.Y \.\k\CwY"" _,,

u

reda moJI1gheterna fö r en

sysselsättningspolitik i land ska.pe

skärgårdsregion.

Mariehamn den 22 november 1971.

