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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 

3/ 1990-91 med anledning av ltl Barbro 

Sundbacks hemstä11ningsmotion till 

landskapsstyrelsen om uppgörande av 

ett alkoholpolitiskt program. 

Landstinget har den 11 december 1989 inbegärt lagutskottets yttrande över 

motionen. Utskottet, som hört landskapsläkaren Birger Ch. Sandell och social

inspektören Ann-Christine Snellman, får härmed anföra följande. 

Motionären föreslår att landskapsstyrelsen borde uppgöra ett landskapsomfattande 

alkoholpolitiskt program i vilket konkreta mål och å tgärdsförslag formuleras. 

Programmet borde även granska hur ansvaret för det förebyggande nykterhetsarbe

tet skall fördelas. 

Alkohollagstiftningen är en i självstyrelselagens 11 § 2 mom. 9 punkten avsedd 

riksangelägenhet. Enligt en överenskommelseförordning om förvaltningen av vissa 

till socialvärden samt till nykterhetsväsendet och alkoholinspektionsverksamheten 

hörande uppgifter i landskapet Åland (96/77) skall dock landskapsstyrelsen handläg

ga bl.a. uppgifter som angår vården av dem som missbrukar berusningsmedel, 

uppgifter inom nykterhetsväsendet och alkoholinspektionsverksamheten samt stats

andelsärenden. 

Alkoholens skadeverkningar är allmänt belagda. Olika sjukdomstillstånd kan direkt 

relateras till alkoholmissbruk. Alkoholen beräknas ha andel i närmare 20 % av 

vägtrafikolyckor med dödlig utgång och mera än 10 % av vägtrafikolyckor med 

personskada som följd. I mera än hälften av de brott som begås mot liv och hälsa är 

förövaren alkoholpåverkad. (Oy Alko Ab:s berättelse för 1988). 

Enligt Oy Alko Ab:s statistik ligger alkoholkonsumtionen per capita räknat i 100 

procentig alkohol på Åland under riksmedeltalet. Senast tillgängliga uppgifter 

anger följande konsumtion: 

Åland 

Hela landet 

1969 

4,57 1 

4 '21 1 

198'7 

5,60 l 

7,06 1 

1988 

5,85 1 

7,29 1 

Procentuell 

ökning 

88/87 

4,5 

3,3 
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Vid bedömningen av siffermaterialet bör hänsyn tas å ena sidan till turismens 

betydelse för den lokala försäljningen och konsumtionen på Åland, å andra sidan till 

att den skattefria försäljningen inte beaktats. 

Utskottet har konstaterat att alkoholfrågorna är en integrerad del av arbetet vid 

landskapsstyrelsens social- och hälsovårdsavdelning. Vid de olika informations- och 

utbildningsdagar som avdelningen anordnar för socialarbetare och förtroendevalda 

behandlas regelbundet frågor med anknytning till alkoholpolitik och nykterhetsar

bete. Tidvis medverkar avdelningen i olika kampanjer och annat upplysningsarbete. 

Inom området finns dessutom ett betydande material tillgängligt i form av 

forskningsrapporter, utredningar och statistiskt grundmaterial. Ålands nykterhets

förbund publicerade 1982 en omfattande undersökning av alkoholkonsumtionen på 

Åland 1980. 

I den hälsopolitiska redogörelse som landskapsstyrelsen år 1989 överlämnade till 

landstinget (Ls medd.nr 2/ 1988-89) uppställdes bl.a. en minskning av alkoholbruket 

som ett viktigt mål för det förebyggande hälsovårdsarbetet. Också i den 

landskapsomfattande social- och hälsovårdsplanen (senast publicerad för åren 1991-

1995) beaktas missbrukarvård, nykte1~hetsarbete och alkoholinspektion (avsnitten 

2.1.5 och 2.3). 

Som följd av att lagstiftningen i alkoholfrågor är förbehållen riket och endast en 

del av förvaltningen åvilar landskapets myndigheter är landskapsstyrelsens möjlig

heter att agera inom denna sektor rätt begränsade. Utskottet anser det därför inte 

ändamålsenligt att nu hemställa om något särskilt alkoholpolitiskt program för 

Åland. Fortsatt uppmärksamhet bör dock från landskapsstyrelsens sida fästas vid 

situationen i landskapet vad gäller alkoholkonsumtion och nykterhetsarbete. Inte 

minst ungdomens alkoholvanor bör beaktas i detta sammanhang. 

Utskottet föreslår sålunda att motionen förkastas. Ledamoten Andersson har anfört 

att motionens kläm borde godkännas och har med hänvisning till detta anmält 

avvikande åsikt. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget mätte förkasta hem

ställningsmotion nr 21/1989-90. 
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Mariehamn den 14 november 1990 

På lagutskottets vägnar: 

Jan-Erik Lindfors 

viceordförande 

Lars Ingmar Johansson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: viceordföranden Jan-Erik Lindfors, 

ledamöterna Andersson, Christer Jansson och Karlsson samt ersättaren Sundblom. 


