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FINANSUTSKOTTETS betänkande N~ 24/1957 med 

anledning av Ålands landskapsstyrelses fram

ställning till Ålands landsting angå ende utver
kande av extraordinarie anslag för om- och till-
byggnad vid Grelsby sjukhus samt utverkande av 
lån för täckande av en del av medlemskommunernas 
andel i kostnaderna härför (30/1957). 

Med anledning av ovanstående framställning, varöver Landstinget in

begärt utskottets utlåtande 9 får utskottet, som i ärendet hört läkaren 
vid Grelsby sjukhus, medicinelicentiaten Bror- Åke Lindström, vördsamt 

framföra följande: 
Med tillfredsställelse finner utskottet 9 att planerna på om- och 

tillbyggnad av Grelsby sjukhus numera avancerat så långt, att ritnin

gar och arbetsbeskrivning för bygget föreligga och bygget kan påbörjas 

så snart finansieringsplanen kan uppgöras. Förutsättning härför är att 

klarhet erhålles om, när landskapet blir i stånd att erlägga de bygg

na dsunderstö d, som enligt sinnes s juklagen i riket erläggas av staten, 

Landskapsstyrelsens förslag till framställning föranleder icke an

märkning från utskottets sida. På 7 raden 3 stycket av motiveringen 

har ett skrivfel insmugit sig i det att "och" . bör vara "som" . Någon 

obetydlig redaktionell ändring har dessutom vidtagits. För klarhets 

skull har hela framställningen till Ålandsdelegationen intagits i be
tänkandet. 

På grund av det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå, 
att Landstinget mätte ingå till Ålandsdelega

t ionen med en sålydande framställning: 
"Till Ålandsdelegationen 

från Ålands landsting. 
Grelsby sjukhus äges och upprätthålles av ett kommunalförbund, i 

vilket landskapets samtliga kommuner ingår som delägare. Sjukhuset mot 

svarar till ställning och funktion distriktssinnessjukhusen i riket . 

Det planerades ursprungligen för 54 patienter, men platsantalet utökades 
sedan till 58. S jukhuset 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 , ha r en del personal

utrymmen i sjukhuset tagits i anspråk för att ut öka vår dplatsernas an
tal . 

Under de senare åren ha r det oaktat en nära nog konstant överbelägg

ning förekommit . Sålunda ha r medicinalsty relsen på anhållan berättigat 

sjukhuset att till utgången av år 1958 i sjukhuset samtidigt vårda 70 
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pa tient er. Ehuru sålunda sjukhusets vårdmöjligheter utnyttjats till 

det yttersta, har platsbehovet icke kunnat tillfredsställas. För att 

i svåra och brådskande fall kunna intaga patienter har man varit tvun
gen att utskriva sådana patienter, som 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 förutsättningar att 

tillämpa och använda moderna behandlings- och vårdmetoder har sjukhusets 

ledning gått in för en om- och tillbyggnad av sjukhuset. I sådant av

seende har arkitekten Ragnar Gustafsson uppgjort ritningar till en ny 

administrationsbyggnad samt likaså till en ny fristående personalbostad. 

Till planen hör, att sedan de tvenne nya byggnaderna (personalbostaden 

och administrationsbyggnaden) färdigställts, i den nuvarande sjukhus

byggnaden genom ombyggnad utöka vårdplatserna till 79 ste så kallade 

A-platser och i nuvarande administrationsbyggnaden genom ombyggnad in

rätta 21 st. B-platser. 

Byggnadsplanen omfattar sålunda: 
le) Uppförandet av en fristaende personalbostadsbyggnad samt en 

likaså fristående adminfrstrationsbyggnad om tillsammans ca. 9.000 m3. 

Byggnadskostnaderna härför inklusive värme, vatten och elektrisk instal

lation hava av byggnadsfirman Fr. Lindholm beräknats till 112 Mmk, var
till kommer arkitektarvodet 2,5 Mmk samt planeringsarbeten på tomten 
1,5 Mmk eller inalles 116 Mmk. 

2.) Ombyggnad av den nuvarande sjukhusbyggnaden så, att hela första 
våningen omändras till sjukvårdsutrymmen samt den nuvarande ekonomie

byggnaden helt omändras till sjukvårdsavdelning med 21 patientplatser 

(av medicinalstyrelsen föreslagen som B-avdelning). Kostnaderna för 

nämnda omändringar belöpa sig enligt gjorda beräkningar till omkring 

4 Mmk. 

Kommunalf örbundets samtliga medlemskommuner ha godkänt den förelig

gande om- och tillbyggnadsplanen. Landskapsstyrelsen ha r den 21 november 

detta år, sedan medicinalstyrelsens utlåtande inhämtats, fastställt rit

ningarna och arbetsbeskrivningen till de nu beslutade nybyggnaderna, 

Kommunalförbundets styrelse har i skrivelse den 20 innevarande novem

ber anhållit att landskapsstyrelsen hos Landstinget ville göra framställ

ning om utverkande av största möjliga extraordinarie anslag för bygget 

samt, om möjligt, ett långfristigt statslån för delägarkommunernas andel " 
i kostnaderna för byggnadsföretsgets realiserande. 

Då personalbostaden och administra tionsbyggnaden ära gemensamma för 

l 
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A- och B-avdelningarna, kunna kostnaderna för dessa uppdelas efter an

talet vårdplatser. I öve:i;:.ensstammelse därmed kommer på A-avdelningen 

79/100 och 116 Mrnk eller 91,6 Mmk och på B-avdelningen 21/100 eller 24,4 

Mmk. Ändringsarbet ~ha på A-avdelningen beräknas draga 2,8 Mmk och på 

B-avdelningen 1,2 Mmk, Totalkostnaden för A-avdelningen blir sålunda 

94,4 Mmk och för B-avdelningen 25,6 Mmk. 

I rikets sinnessju~lag (FFS 187/52) 43 §, i dess lydelse av den 27 

juli 19 55 (FFS 366/55) stadgas, a tt det till anläggningskostnaderna för I 
vårdanstalt av A-klassen och vårdbyrå utgående statsbidraget utgör hälf-

ten av sagda kostnader 

landskapsbidrag skulle 

hålla 50 % av 94,4 Mmk 

samt att för B sjukhus erhålles 25 % bidrag. I 

kommunalförbundet sålunda vara berättigat att er

och 25 % av 25,6 Mmk, eller i bidrag sammanlagt 

1 

I 
I 53, 6 Mmk. 

I enlighet med bestämmelserna i § 41 rikets sinnessjukförordning 
(FFS 448/52) skall till ansökan om statsunderstöd för anläggningskost-
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nader fogas en finansieringsplan. Denna plan har ännu icke kunnat upp-

göras, emedan den slutliga platsf ördelningen kommunerna emellan icke 

vederbörligen fastställts, men torde detta ske, så snart medicinalsty
relsens utlåtande över förslaget till sagda fördelning erhållits. 

Enligt de gjorda beräkningarna skulle kommunernas gemensamma andel i 

nu ifrågavarande byggnadskostnader stiga till 66,4 Mmk. Dessa kostnader 

ha kommunerna avsett att finansiera dels med egna medel, dels genom upp

tagande av ett gemensamt lån. Med hänsyn till det strama kreditläget och 

därav förorsakade svårigheter att erhålla lånemedel har landstinget prö

vat nödigt föreslå, att kommunerna g emensamt skulle erhålla ett i extra-

ordinarie väg 

Hänvisande 

utverkat lån av statsmedel. 

till vad ovan framhållits anhåller landstinget vördsamt 

att Ålandsdelegationen måtte bevilja landskapet 

Åland: 

1. ett extraordinarie anslag om femtiotremiljoner

sexhundratusen (53.600.000) mark att utgivas som bi

drag för en om- och tillbyggnad vid Grelsby sjukhus, 

samt 

2. ett extraordinarie anslag om tjugufemmiljoner 

(25.000.000) mark att utgivas som gemensamt lån åt 

delägarkommunerna i Grelsby sjukhus för ovannämnda 
ändamål. 

Mariehamn, den 
På Ålands landstings vägnar: 
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Mar ie hamn, den 5 december 1957. 

På finan tskottets vägnar: 

sson. 

Närvarande i utskottet: ordförandei~ Lennart Mattsson, viceordföran

den Elis Ander$son samt ledamöterna Nils Clemes, Evald Häggblom och 
Gunnar Häggblom. 
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