
1983 ... 84 :Lt - Ls framst.nr 31 - Lu. 

LAGUTSKOITETS BETANKANDJ ~ nr 24 /1983-84 

med anledning av landskapsstyrelsens fr:rn1-

ställning til 1 landstinget med förslag till 

landskapslag angående ändring av landskapslagen 

om hälsovården. 

Landstinget har den 19 mars 1984 inbegärt lagutskottets yttrande över fram

ställningen. Utskottet, som i ärendet hört landskaps1äkaren Birger Sandell, 

landskapsveterinären Rolf Vennström, ledande veterinären vid Alands folk-

hälsoförbund Christina Hednian-Jaakkola, förutvarande ordföranden för 

hälsonämnden i södra övervakningsområdet Uno Karlsson samt länsrådet Pehr 
Karl ström, får härmed vördsamt ~mföra fö1jande. 

I framställningen ingår förslag till ny definition av begreppet tätort, 

möjlighet att delegera viss beslutanderätt på hälsonänmden underställd 

tjänsteman, vissa föreskrifter röranrlevite samt åläggande för hälso

nämnden att vidta vissa beredskapsåtgärder för avvärjande av olyckor 

som kan medföra särskilda risker för hälsan eller miljön. 

Utskottet konstaterar att den i 5 § ingående definitionen pi'1 begreppet 

"tätort" överensstämmer med motsvarande dcfin i tian i ltlndskapsl <igen om 

renhållning (3/81), dock så att i tätortsbcgreppet inte införlivats område 

där byggnadsförbud är i kraft för uppgörande av stad3- eller byggnads

plan. Uppstår behov av att förklara sistnämnda slag av område för tätort 

kan detta ske i stöd av 6 § 1 mom. Sistnämnda moment kan även vid behov 

tillämpas beträffande byar och andra tätt bebyggda omrc1<lcn för vilka 

byggnadsplan ännu inte fastställts. 

I landskapet förekommer relativt allmänt att hyggn;1dsplon uppgörs och 

fastställs för s.k. stugbyar och liknande mindre områden. Enligt ut

skottets uppfattning är det inte ändamålsenligt att sådana områden undan

tagslöst skall betraktas som tätort i hälsovårdslagstiftningens bemärkelse. 

Utskottet har därför i 6 § infört ett nytt· 2 mom., enligt vilket kommun

fullmäktige om särskilda skäl föreligger k:m besluta att omr<ldct i fråga 
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inte skall betraktassom:tätort. Utskottet anser dock att fullmäktiges 

beslut bör fastställas av lundskapsstyrelsen eftersom även besluten 

om hyggnadsplan fordrar foststLil 1 e1 se. 

I fråg.-i om den föreslagna rätten att delegera viss heslutanc.lerätt pt1 

hälsonämnden underställd tjänsteman, i de flesta fall hälsoinspektören 

(i 80 §nämnt fall dock ledande läkaren alternativt ledande veterinären), 

konstaterar utskottet att förslaget är motiverat ur ändamålsenlighets

synpunkt. Ett stort antal av de ärenden hälsonämnderna nu behandlar är 

av rutinmässig karaktär, varför nämndens arbetsbörda minskas och 

servicen till allmänheten förbättras genom förslaget. Det är dock betydelse

fullt att nämnderna omsorgsfullt definierar de ärenden, där beslutande

rätten delegeras på berörda tjänsteman. Likaså är det viktigt att de 

ol:ika t1iimndcrnn koordincrur sina dclcgcringshcslut s;1 ;1tt i stort sett 

samma regler korrnner att gälla över hela landskapet. I fråga om de dele

gerade ärendena har hälsonänmclema även möjlighet att utfärda vissa 

allmänna principer eller direktiv att gälla som grund för tjänstemännens 

beslut. 

Delegering av beslutanderätt på tjänsteman im1ebär att denne övertar 

nämndens befogenheter. Beslut av tjänsteman skall som vanligt åtföljas 

av expedition och tjänstermmncn hör även för;1 protokoll eller hcsluts

förteckning över de ärenden där han utövat beslutanderätten. I fråga om 

besvärsrätten bör de regler tillämpas som gäller för besvär över nämnds 

beslut, det vill säga i normala _fall anförs besvär inom 14 dagar till 

styrelsen (hälsovårdsstyrelsen inom kommunal förbundet). Utskottet h;u 

dock ansett det betydelsefullt att berörda hälsonämnder ges möj li,ghet 

att följa med de ärenden där tjänstemannen utövar beslutanderätt. Ut

skottet har därför föreslagit en ny 87 § som ålägger tjänstemannen att 

hos nämnden anmäla de ärenden där han besluta1 eller avgett utliitmdc, 

Utskottet har något omformulerat 86 § eftersom termen 11bostadsbyggnad 11 

inte entydigt definieras i byggnadslagen. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

~1tt L:1ndst inget miittc :111t:1.12.:1 1:1.l'.rnrsL1gct 
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angående ändring av landskapslagen om hälsovården. 

I enlighet me<l landstingets beslut 

ändras 5 §, 6 §, 56 § 2 mom., 58 §, 59 §, 67 §, 68 § 3 mom.,76 § 1 mom., 

80 § 2 mom., 81 § 2 mom. och 88 § 3 mom. landskapslagen den 25 juli 

1967 om hälsovården (36/67), av dessa lagrum 56 § 2 mom. och 80 § 

2 mom. sådana de lyder i landskapslagen den 1 jul i 1977 (64/77), samt 

fogas till lagen nya 80a, 86 o.c;_h...§1 §§, som följer: 

5 §. 
(Lika som l framstä11ningen). 

6 §. 

Kommunfullmäktige kan besluta att även annat än i 5 § avsett 

område i kommunen skall vara tätort, om bosättningens täthet eller de 

sanitära förhållandena det påk;il 1Jr. 

Kommunfullmäktige kan även av särskilda skäl besluta att område, för 

vilket byggnadsplan fastställts, eller del därav inte skall betraktas som 

tiitort enligt denna lng. Sådant beslut skall underställas landsbps

styrclscn för fastställelse. 

Om det är påkallat för avlägsnande av betydande sanitärt missför

hållande kan i 1 mom. nämnt beslut även fattas av landskapsstyrelsen 

efter att kommunfullmäktige hörts. 

I denna paragraf avsett beslut av landskapsstyrelsen ska11 kommun..: 

styrelsen offentliggöra pLi sätt om kungörande av konununala meddelanden 

är stadgat. 

56, 58, 59, 67, 68, 76, 80, 80a och 81 §§. 

(Lika som i framställningen) . 

86 §. 

Hälsonämnden kan förordna en nämnden underställd tjänsteinnehavare att 

på nänmdens vägnar på anhållan av byggnadsnämnden avge utlåtande om byggnads

lov för st1dan byggnad som !r <lV~~dc!_~l]hatt för bo:st;icls!incfomi\1_. 
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87 §, 

Atgärd som hälsonänmden underställd tjänsteinnehavare vidtagit enligt 

i 59, 68 och 86 §§ avsett förordnande skall anmäJns till ntimnden 

vi<l dess följande sarnrn<lntrtide. 

88 §. 
(Lika som i framställningen), 

Mariehamn <len 12 april 1984. 

På lagutskottets vägnar: 

Sune Eriksson 

ordförande 

Lars Ingmar Johansson 

sekrctcrnrc. 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordf. Sune Eriksson, v.ordf. 

Curt Carlsson, ledamöt. Andersson (delvis), BdJrje Eriksson och J.-E. Lind

fors (delvis) samt ersättaren Bom:m (delvis). 
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