
m 11/1954. 

LAGUTSKOTTETS betänkande N~ 11/1954 med 

anledning av landstingsman Gunhild Berg

lunds hemställningsmotion med förslag att 

landstinget ville giva landskapsstyrelsen 

i uppdrag att vidtaga åtgärder för att 

bringa de sanitära förhållandena i ett 

tidsenligt och mindre hälsovådligt skick. 

(m 3/1954). 
Förenämnda motion, varöver - landstinget inbegärt lagutskottets ut

låtande, har utskottet behandlat och får för landstinget vördsammast 

framhålla följande: 

I motionen påyrkas icke någon lagstiftningsåtgärd från landstingets 

sida på hälsovårdens område. Motionen berör uteslutande frågor, som 

hänföra sig till tillämpningen av redan stiftade landskapslagar, näm

ligen landskapslagen om hälsovård och landskaps lagen innehållande häl

sovårdsstadga för landskapet Åland, v2rdera utfärdade den 17 april 

1947. 
Enligt § 1 mom. 1 i före.nämnda lanc.lslrnpslag ankommer ledningen av 

den allmänna hälsovården i landskapet Åland samt därtill hörande för
valtning dels å riket, dels å landskapets myndigheter, dels ock på de 

kommunala myndic:;heterna enligt vad därom särskilt stadgas. Samm.a land

skapslag stadgar vidare i § 20 följande: "Yppas i konununs hälsovård 

missförhållanden, i vilka rättelse ej annorledes vinnes, bör länsstyrel 

sen eller l andskapsnämnden inom gränserna för dessa m;y-ndigheters be

hörighetsområden med lämpliga tvångsmedel söka förmå vederbörande att 

fullgöra sina åligganden eller ock skrida till andra åtgärder för miss

förhållandenas avlägsnande." Citeras m8. slutligen inledningen till § 

1 mom. 1 i landskapslagen innehållande hälsovårdsstadga för landskapet 

Åland. 11 Vid handhavandet av den s.llmänna hälsovården i l\/Iariehamn ålig

ger det hälsovårdsnämnden, i överensstämmelse med dess lagstadgade 

uppgifter, att vid överträdelse av gällande föreskrifter rörande den 

allmänna hälsovården söka åstadkonma rättelse ••• ". 

Av de citerade lagrummen frau1[;:lr, att motionären, eftersom fråga 

är om s e:1 ni t'ii:ca missförhå llanden i Mariehamn, först bort vända sig till 

hälsovårdsnämnden i l\/Iariehamn och dö'.refter, ifall ej rättelse vunnits, 

till länsstyrelsen eller landskapsstyre lsen. Ålands landsting är under 

inga omständic:;heter rätt forum för klagomå l av den art, varom nu är 

fråga. 
Med hänsyn till ovansagda f öresEir utskottet vördsanunast, 

att lands tinget ville f örlcasta motionen. 
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Mariehamn den 1 5 mars 1954. 

På lagutskottets vagn3r: 

-~~~ 
Herman Mattsson. ~ . 

C. .:-.-,~~4 ~
F/ . AJ.:P KlffrSCTrJIIOf f. 

Närvarande i utskottet: Herman Mattsson, ordförande, Jan Erik 

Eriksson, Paul Påvals, Eliel Persson och Gösta Nordman. 


