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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s n ä m n d s 

framställning till Ålands landsting med förslag 

till landskapslag om hälsovården i landskapet Å-

land. 

På senaste tid har allt oftare röster höjts inom landskapet om en 

revision och modernisering av den på Åland gällande hälsovårdslag-

stiftningen. Senast har s tadsläkaren i Mariehamn vid ett stadsfull-

m~tktigesammanträde innevarande år gjort förslag om, att stadsfullmäk.:. 

tige skulle ingå till landskapsnämnden med framställning om vidtagan~ 

de av åtgärder, så att den i riket gällande hälsovårdslagstiftningen 

bleve gällande även uti landskapet Åland. Uti landskapet gäller f ort 

farande 1879 års hälsovårdsförordning, och med den utveckling samhäl-

let genomgått de senaste decennierna även i landskapet , måste man an~ 

se , att 1879 års förordning, huru förtjänstfull den på ,sin tid än va ... 

rit , åtminstone i vissa delar numera är föråldrad , bristfällig och ej 

tillämplig på rådande f örhållande,n. Frågan om revision av 1879 års 

häls_ovårds f örordning hade länge s tätt på a ag ordningen i riket och 

bragtes till slutlig lösning genom tillkomsten av lagen om hälsovår-

den a_en 1 juli 1927 och hälsovårdsstadgan den 2 december samma år . 

Landskapsnämnden har ansett nödigt att nu framkomma med förslag till 
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landskaps lag om hälsovården i landskapet Åland. Det lagstiftnings oro. tillsatta. Det andra kapitlet handlar om de kommunala hälsovårdsmyn-

råde, varom nu är fråga, måste enligt självstyrelsens syspem ur behö digheterna. Såväl i Mariehamn som i varje landslrnmmun skall finnas 

righetssynpunkt anses vara av blandad natur. Vid utarbetandet av en hälsovårdsne.mnd. Kommunalfullmäktige i landskommun medgives dock 

förs laget till landskaps lag om hälsovården i landskapet Åland har g i .. rätt att besluta, att kommunalnämnden skall fungera såsom hälsovårds-

vetvis det i riket genomförda systemet för allmänna hälsovårdens ord nämnd, där tillsättande av en särskild hälsovårdsnämnd icke kan an-

nande i all huvudsak tagits till förebild, dock med beaktande av ses var~ av behovet påkallat. 

landskapets särintres:::.en och behov, där sådant, legat inom landskape ts Hälsovårdsnämndens åligganden av allmän art äro angivna i land-

lagstiftningskompetens. För vinnand.e av nödig överskådlighet har i skapslagen, medan de mera av speciell natur komma att ingå i landska-

lagförslaget inarbetats även resp. bestämmelser av rtkslagstiftning s~ pets hälsihvårdsstadga. I lagen är införd en bestämmelse dä_rom, att · 

natur i noggrann överensstämmelse med rikslagens formulering samt l i· hälsovårdsnämnden bör vid behov samarbeta med sådana stats-, land• 

kaså de föreskrifter i gällande överenskommelseförordning, som beröra skaps- och kommunala myndigheter och organisationer, vilkas verksam-

denna särlagstiftning. Kommunernas befogenheter på den allmänna häl bet berör den allmänna hälsovården. Denna föreskrift, som intagits i 

sovårdens område äro hänförda till den kommunala självstyrelsens omrA rtkslagen på förslag av Högsta förvaltningsdomstolen, avser bland an-

de. nat. att trygga samarhetet ei:nellan hälsovårdsnämnden och kommunens sj 

I det.följande skall i korthet några av lagförslagets viktigaste hu ss tyre lse, där en sådan finnes, vilket samarbete är oundgänglig en 

detaljstadganden beröras. Landskaps lagen är indelad i fyra kapite l. nödvändigt särskiJt vid utbrott av epidemier. 

Det första kapitlet innehåller allmänna stadganden om, vem ledningen Hälsovårdsnämnden i Mariehamn skall bestå av vissa i lagen angiv-

av den allmänna hälsovården i landskapet tillkommer, samt hänvisas na självskrivna rmdlernmar oöh vissa av stadsfullmäktige valda. Samma 

till landska oslagen om den allmänna läkarvården i landskapet Åland princip om nämndens sammansättning av självskrivna och va1da medlem-

beträffande läkare och andra myndigheter, som för hälsovården äro mar är också tillämpad med. avseende å hälsovårdsnämnd \i landskommun. 



Med avseende å mandattiden för de valda med lemmarna, valbarheten och 

rätten att avsäga sig uppdraget gäller vad om stads- och kommun.al-

fullmäktige är sagt. 

Tillsättandet av erforderligt antal tillsyningsmän är obligatori s 

Där sådant av f örhållandena påkallas i Mariehamn, böra dessutom sär . 

skild hälsovårds- och bostad~inspektör tillsättas. 

Det tredje kapitlet stadgar om motarbetande av ep.idemiska och 

smittsamma sjukdomar. Hälsovårdsmyndigheterna hava i de t ta kapit el 

icke blott pålagts ett stort ansvar ,utan ock tillerkänts vidsträckt a 

__ befogenhet er gent emot samhället cc h dess enskilda medlemmar. Före .. 

skrifterna bygga på anmälningsplikt , isolering och d-Bsinfektion 0 sa-

som oe främsta och verksammaste åtgärderna i kampen mot de smittsamma 

sjukd.omarna. Dessa är<b. uppdelade i sådana , som till sin art ä r o a t t 

anses såsom allmänfarliga och sådana, som icke äro det . Vilka sjuk-

domar , som skola anses såsom allmänfarliga , därom skall stadgas i 

hälsovårdsstadgan. 

Anmälningsplikt är enligt lagen obligatorisk vid varje fall av 

smittsam sjukdom, som är ell er kan befaras vara av allmänfarlig be -

skaffenhet samt , då därom särskilt är stadgat, v id smittsam sjukdom, 

som till sin art icke är allmänfarlig. Anmälningsplikt är också ut -

1 . f·o·reskriven vid dödsfall, som förorsakats av allmänfarlig tryck 1gen 

sjukdom. 

I lagen ingå vidare allmänna bestämmelser angående hälsovårdsmyn-

aigheternas rättieheter och skyldigheter beträffande såväl åt gärder, 

som avse sjukdomars uppspårande och bekämpande, som tvångsåtgärder, 

vilka av myndigheterna vid behov kunna vidtagas gentemot enskilda. 

Angffe_ende epidemisjukhus stadgas, att i Mariehamn skall finnas ett 

efter ortsförhållandena anpassat sådant, så länge ett för hela land-

skapet gemensamt epidemisjukhus ej inrättats. I landskommun är detta 

, icke obligatoriskt, m.vn där skall finnas uppgjord en plan för organi-

ser ande av den vid farsots utbrott erforderliga sjukvården . Planen 

skall upp~öras så, att den utan svårighet och uppskov kan bringas i 

verkställighet i den omf attning omständigheterna för varje gång på-

kalla. På landskapsläkaren ankommer att bestämma, när sjukplatserna 

skola stå till f örfogande. Person, som insjuknat i allmänfarlig, 

smittsam sjukdom, skall överföras till epidemisjukhus, därest han 

icke på annat lämpligt sätt kan isoleras., Lagen ålägger detta häl-

sovårdsmyndigheterna såsom en förpliktelse, vilken i hög grad under-

lättas därigenom, att vården och underhållet på sjukhuset av sådan 

sjuk är kostnadsfri. Sa.mma bestämmelse gäller också person, som 



misst8nkes vara angripen av e .l l er föra smitta av sådan sjukdom. En .. nas vägnDr draga försorg om renhållningen samt bortforslin-

ligt bestämmelsen i lagen är kommun icke skyldig att giva kostnads ... gen av avfall och annan ar.enlighet från hus och gårdar antingen på 

fri vård åt perfbn insjuknad i mässling eller kikhosta, utan kommer stadens hela område eller någon del därav. De staden genom denna 

sådant således att bliva beroende på särskilt beslut av kommunen. E renhållning åsamkade kostnaderna skola av g årdsäg13.rna erlägi;ras 

ligt utlåtande av Högsta förvaltningsdomstolen i riket åligger betal åt staden. 

ningsskyldigheten för i allmänfarlig, smittsam sjukdom insjuknad per I lagen har intagits straffbestämmelser - samma som i rikslagen -

sons sjukhusvård den kommun, där insjuknandet sker, och icke hemkom .. för den, som bryter emot före skrifterna i lagen eller på grund av 

munen. Motivet med den fria vården är nämligen att förhindra att- densamma utfärdade föreskrifter. Därjämte bar i lagen intagits ett 

den sjuka sprider smitta till sin omgivning, och denna. omsorg bör stadgande, som är ägnat att underlätta hälsovårdsnämndens arbete, oc 

helt och hållet falla på den kommun, där insjuknandet sker. skaffa denna myndighet ökad auktoritet. Hälsovårdsnämnden har näm-

Kostnaderna för desinfektion, som verkställas på grund av hälso- ligen tillerkänts rätt att i vissa fall använda tvångsmedel för ge-

vårdsnämnds föresk~ifter, skall bestridas av kommunen, och ersätt- nomdrivande av sina beslut. Nämnden kan vid meddelande av påbud 

ning för föremål, som skadas vid desinfektion eller fb'rstöres på häl eller förbu~ i enskilda fall utsätta vite av i lagen utsatt maximi-

sovårdsnämnds förans taltande, bestridas på vissa villkor av kommunen belopp för överträdelse av- påbudet eller förbudet. Nämnden kan även 

I fjärde kapitlet äro sammanförda sådana särskilda stadganden ålägr'a dem, som försummat å honom ankommande åliggande, att utföra 

berörande hälsovårdens övriga områden, vilka ansetts vara av grurrl - arbete eller vidtaga annan åtgärd vid äventyr, att det underlåtna 

läggande natur •. Av bestämmelserna i detta kapitel må nämnas stad- utföres på. hans bekostnad. På förhand erlägQeS ur kommunens medel 

gandet· om renhållningsväsendet. Enligt detta kan s tadsfullmäktige i kostnaderna för såc".-ant, som utförts på tredskandes bekostnad, och 

Mariehamn besluta, att, där sådant av omsta.ndigheterna påkallas, st a• kunna sedan hos vederbörande utsökas i den ordning, som om allmänna 

den skall så länge förhållandena g:öra, sådant nödvändigt r,å gårdsägar utsk;ylder är stadgåt. Iakttages icke i det förstnämnda fal~et nämn-



dens påbud eller förbud , kan nämnden, där tredskan är uppenbar , 
0 a -

döma vederbörande utsatt vite. Blott om saken är stridig, bör nämn. 

den underrätta, där om i Mariehamn magistraten och på landet läns st y-

relsen , vilka det i.. sådant fall åligger att upptaga ärendet till 

prövning och avgörande , och vilka då f ven kunna döma den tredskande 

nd t tt it I lagen 1.·nga0 slutligen bes t ämmelser till av näm en u sa v e . 

angående sättet f ör hälsovårdsnämndens ~ehand ling av ärenden, som 

beröra enskildas rätt, samt anp ående besvärs anförande över nämnd e ns 

beslut. 

L a n d s k a p s 1 a g 

om hälsovården i landskapet Aland . 

På framsti:illning av Älanas landskapsnämnd har A.lands landsting 

anta~it nedanstående 

Lands kaps lag 

om hälsovården i landskapet Äland. 

I enli~het med Alands landstings beslut stadgas$ 

I Kap. 

Allmänna staoganden. 

1 §. 

Ledningen av a_en allmänna hälsovården i landskapet Åland samt 

härtill hörande förvaltning ankommer dels å rikets, dels å landskapets 

myndigheter , dels ock å de kommunala myndigheterna enligt vad härom 

är särskilt stadgat uti landskapet gällande lagar och författning a ro 

Angående de läkare och andra myndigheter , som för hälsovården på 

Åland äro tillsatta,stadgas i landskapslagen om den allmänna läkar-

v9rden i landskapet Åland. 

II Kap .. 

Kommunala hälsov årdsmyndighe ter. 

För den allmänna hälsovården bör i staden Marie hamn samt i de 

åländska landskommunerna tillsättas en hälsovårdsnämnd. 

Likväl kunna kommunalfullmäktige i land s kommun , där tillsättan-

det av särskild hälsovårdsnämnd icke kan anses av behovet påkallat , 

besluta att kommunalnämnden skall fungera så.som hälsovårdsnämnd. 

Kommunalnämnden må i sådant fall iakttaga vad om hälsovårdsnämnd i 

landskommun är stadgat. 

3 '§. 

Hälsovår dsnämnd åligger att draga försorg om den allmänna hälso-
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vården i kommunen. dana finnas , samt e.v kommunalnämnd.ens ordförande . De övriga med ... 

Hälsovårdsnämnd skall särskilt övervaka efterlevnaden av givna lemmarna jä.mte lika antal ersättare utses av kommunalfullmäktige. 

reskrifter beträffande hfllsovården samt verka för hälsovårdens frä m .. 6 §. 

jande , för avlägsnande av sanitära missförhållanden och bekämpande De. medlerr.u:nar av hälsovårdsnämnden, vilka däri inväljas av fu l l-

av smittsamma sjukdomar, varjämte densamma har att hoga följa med mäktige., så ock erforderliga ersättare för dem , utses för tre år . 

det allmänna.hälsotillståndets utveckling och ägna uppmärksamhet å t Avgår medlem, innan tiden, för hans uppclrag är ute , . väljes annan i 

a.e omständigheter , som kunna därrå inverka . hans ställe f ör den återstående tiden . 

Hälsovårdsnämnd bör vid behov samarbeta med sådana stats-, . lana .. Angående valbarhet och den valdas rätt att avsäga sig uppdraget 

skaps - och kommunala myndigheter och organisationer, vilkas verks am- vare i tillämpliga delar gällande, vad om stacs- och kommunalfull• 

het berör den allmänna hälsovården. mäktige 8.r stadgat . 

4 § . LandskapsUi.karen må i c ke inväljas i hälsovårdsnämnd . 

Hälsovårdsnämnd ~ Marieharrns stad utgöres av stadsläkaren; stad s .. 7 § •. 

veterin8.ren, om såa an finnes; polismästaren; en st ad ens befattning s- Häbrnvårdsni;tmnden ut ser årligen inom sig ordförande och viceord-

havare rood erfarenhet i byggnadsfacket , vilken magistraten äger fö r · förande. Vid fö r fall fö~ båda utses ordförande f ör tillfället. 

ordna; stadsingeniören , om sådan finnes; samt , enligt stadsfullmäk- Nämnden sammanträd.er så ofta sådant erfor dras, d _ock minst en 

t iges beslut , minst tre och högst sez av fullmäk t ige valda medlemmar gå.ng i månaden i Mariehamn samt minst var tredje månad i landskom-

och samma an t al ersättare . mun. Nämnden vare också pliktig att utan dröjsmål sammankornma, när 

5 §. landskapsläkaren , magistrater:i., länsstyrelsen eller landskapsnä_mn-

HRlsovårdsnämnd i landskommun består av minst fem medlemmar . den av särskild anlednil'lg det påyrkar. 

Densamma ut göres av kommunal lä kar en och kommunaldjur läkaren , där se" Kallelse till sammanträde skall tillställas ~edlemmarna genom 



ord.förande ns försorg. förslag för tre år i sänder utse tillräckligt antal tillsyningsmän 

Ej må i hälsovårdsnämnden ärende ti 11 avgörande företagas, där för hälsovården bland personer, villiga att åtaga sig sådan syssla. 

icke mer än halva antalet . medlemmar är närvarande. Ifall hälsovårdsnämnden till sitt förfogande behöver andra bi-

Omröstningar och val i nämnden förrättas öppet. Såsom nämndens träden, äger nämnden antaga sådana, i den mån medel blivit för än-

beslut anses den mening, som flertalet omfattat. Falla rösterna damålet anslagna. 

lika, avgör ordförandens röst. III Kap. 

8 §. Motarbetande av epidemiska och smittsamma sjukdomar. 

Lanoskapsläkaren är berättigad att bevista nämndens sammanträden 11 §. 

och ä.ge-r därvid yttrande-, men icke rösträtt; och bör han, där han varje fall av smittsam sjukdom, som är eller kan befaras vara av 

såasnt påyrkar, få sin mening anteckpad i protokollet. allmänfarlig beskaffenhet, skall anmälas hos hälsovårdsmyndighet. 

Nämnden må, då den anser sådant av behovet påkallat, sig till bi · Likaså skall varje av sådan sjukdom förorsakat dödsfall anmälas. 

träde inkalla sakkunniga.. Sakkunnigt bi träde äger deltaga i nämn- För såvitt därom blivit särskilt bestämt, skall anmälan göras 

aens överlägg ningar, men ej i fattande av beslut. j~mväl om smittsam sjukdDm, som till sin a~t icke är allmänfarlig. 

9 §. Vilka smittsamma~ sjukdomar, som äro att såsom allmänfarliga e.n-

I Marieha.mn skall för den allmänna hälsovården finnas en, eller ses, så ock av vem och hos vilken bälsovårp.smyndighet samt i vilken 

t · 11 i ··n Därest sådant av förhållan.-i mån av behov, flere i syn ngsma • ordning f örenämnd anmälan skall göras, d.ärom stadgas särskilt. 

ok ma0 a.·esqutom särskild bälsovårdsinspektör och bo-dena pa allas, - 12 §. 

stadsinspektör tillsätta~. Har allmänfarlig smittsam sjukdom Jl!Ppat sig eller finnes an-

10 §. ledning att befara sådan sjukdoms uppträdande, äger hälsovårdsmyn-

ut i land sk ommun skola kommunalfullmäktige på hälsovårdsnämndens 
dighet, ienlighet med vad därom särskilt närmare stadgas, skrida 



till nödiga 8tgärder för isolering av bostäder, bekämpande av smitt .. 
denna och på personer i hans omgivning göra d.e undersökningar han 

fara i skolor cch andra undervisningsanstalter, förhindrande av smi t . för sjukdomens bestämmande prövar nödiga. Bar någon avlidit i sådan 

tans spridning genom folksamlingar och näringsutövning, ·så ock för re sjukdom, må vederbörande läkare ej f örvä.gras till träde för undersök-

göring och desinfektion, ävensom vidtaga övriga försiktighetsmått, ning av liket. 

som avse sjukdomens förebyggande och hämmEnde av dess utbredning. 15 §. 

Likaså äger hälsovårdsmyndighet att med avseende å enskilda vid-
Har i bo,stadslägenhet inträffat fall av allmänfarlig smittsam 

taga t vångsåtgärder och meddela de fb"r eskrifter, som prövas oundgäng- sjukdom, äger hälsovårdsnämnden, d~r så prövas nödigt, att för viss 

ligan nödvändiga för beki;.i_mpande av tuberkulos, spetälska och köns- tid förbjuda begagnand.et av sådan lägenhet. Dock bör annan tjänlig 

sjukdomar på sätt därom särskilt stadgas. bostad genom nämndens försorg och på kommunens bekostnad ställas 

13 §. till vederbör'andes förfogande. 

Har någon insjuknat i allmänfarlig smittsam sjukdom eller miss .. 16 §. 

tänkes någon vara apgripen av eller föra s~itta av sådan sjukdom, I Mariehamn skall, till dess ett epidemisjukhus inrättats för land 

äger hälsovårdsmyndighe t vidtaga de åtgärder med avseende å den sju- skapet Åland, finnas ett efter ortsförhållandena snpas sat epidemi~ 

kas vård, isolering och observation, ävensom de inskrc,tnkningar i hani sjukhus sam·t ändamålsenliga medel för transport av sjuka. 

arbetsfrihet, som prövas oundgä.ngliga till förebyggande av s jukdo- 17 §. 

mens spridning. 
För organiserande av den allmänna sjuk.vården vid smittsamma sjuk-

14 §. domars utbrott i lands kommun skall hälsovårdsnämnden skrida ti 11 så-

När någon insjuknat och skäl föreligger att misstänka, att sjuk- dana å tgärder, att nödigt antal sjuk.platser, vilka nämnden vid behov 

domen är smittsam och av allmänfarlig beskaffenhet, 
må vederbörande kan taga i användning , står till förfogande. I enlighet härmed bör 

läkare ej förvägras tillträde till den sjuka samt tillfälle att på nämnden efter derina lags trädande i kraft ofördröjligen uppgöra plan 



för organiserande av den vid farsots utbrott erforderliga sjukvår-

den; och bör planen uppgö r as så , att den utan svårighet och uppskov 

kan bringas i verkställighet i den omfattning omständigheterna för 

varje gång påkalla. 

Vid ut arbetande av s.ådan plan, så ock då ändringar i densamma 

vidtagas, bör landskapsläkaren i saken höras. 

Sju~platserna skola stå till förfogande omedelbart, då landskaps -

läkaren anser . sådant erforderligt. 

18 '§. 

Kan den, som insjuknat i allmänfarlig smittsam sjukdom eller 

misstänkes vara angripen av eller föra smitta av sådan sjukdom, 

icke på annat sätt lämpligen isoleras, bör han intagas i epidemi~ 

sjukhus; och b(;ir honom beredas kostnadsfri .vård samt underhåll å 

. sjukhuset, så länge han är intagen därstädes. 

19 §. 

Kostnaderna för desinfektionsåtgärder, som på grund av hälsovård s 

n8.mndens föreskrifter blivit vidtagna, skola bestridas av kormnunen . 

Hälsovårdsnämnden är berä.ttigad att låta förstöra föremål, vilkas 

S1.·g 1• fo .. rha0 llande till föremålens värde 
desinfektion skulle ställa 

alltför kostsam. 

Där föremål på omförmält sätt förstörts eller genom desinfektion, 

som utförts på hälsovårdsnämnd e ns föranstaltande, så skadats, att 

det icke vidare kan användas för sitt ändamål, skall skälig ersätt-

ning för föremålet eller minskningen i dess värde utgivas, om före-

målets innehavare gör ,anspråk a ärpå antingen vid desinfektionstill-

fället eller då han efter desinfektionen mottager föremålet . 

Fastställandet av skadans belopp ankommer å hälsovårdsnämnden, 

och äg er nämnden , .där den f inner sådant nödigt , anordna värdering 

genom g od.el:nän. 

IV Kap. 

Särskilda stadganden. 

20 §. 

Yppas i kommuns hälsovård missförhållanden, i vilka rät tel se .ej 

annorledes trinnes , bör länsstyrelsen eller landskapsnämnden inom 

gränserna för dessa myndigheters behörighetsområden med lämpliga 

tvångsmedel söka förmå vederbörande att fullgöra sina åligganden, 

eller ock skrida till· andra åtgärder för missförhållandenas avlägs-

nande. 

21 §. 

Har vederbörande ordningsmyndighet inom land skapat erhåll.it vet-
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skap om något, som kan påkalla åtgärd av hälsovårdsnämnd, underrät . 

te därom skyndsamt hälsovårdsnämnden. Därjämte äga sagda myndighe .. 

ter inom .grä.nserna för sin befogenhet meddela nämnden och a enna un .. 

derlydande befattningshavare handräckning. 

22 §. 

Stadsfullmäktige i Mariehamn vare berättigade att, där sådant 

av omständigheterna påkallas, besluta, att kommunen skall, så iänge 

förhållandena göra sådant nödvändigt, _på gårds8_garnas vägnar draga 

försorg om renhållningen samt om bortforslingen av avfall och annan 

orenlighet från hus pcb gårdar antingen på stade ns hela område elle 

på någon del,därav. Stadsfullmäktiges bP.slut skall, utan hinder av 

besvär, omedelb&rt brtngas i verkställighet. 

För renhållning, som a v kommunen på gårdsägarnas vägnar ombesö r• 

jes, skall av gårdsägarna erläggas ersättning motsvarande de kommu· -

S ncrda renhållning åsamkade kostnaderna. nen gen om '-'-c: 
Sådan ersättning 

t Pao sätt om allmänna utsk-ykler är stadgat. kan uppbäras och ut ,agas 

23 §. 

Angående hälsovårdsmyndigbets rätt att meddel,a föreskrifter, s or 

• dessa vidtaga åtgärder vid verk-
avse enskilda, eller ,att gentemot 

kt . vid över• ställande av sanitära besiktning ar och bos tadsinspe .i.on, 

v 2 kning av i böstäderna rådande sanitära förhållBnden samt vid kon-

trollen över tillverkning, förs~ljning,eller hantering av livsme-

del, drycker och andra ti 11 förtäring avsedda varor eller för-

säljning av för hälsan skadliga varor 8.vensom i allmänhet vid ut -

övande av tillsyh över de sanitära förhållandena, sr gällande , vad 

därom är särskilt stadgat. 

24 §. 

De närmare bestämmelser, som enligt 11, 12 och 23 §§ i denna 

landskaps lag skola särskilt meddelas eller eljest erfordras för .den 

allmänna hälsovården, såsom beträffande ordnandet av hälsovårdsmyn-

c'igheternas verksamhet och befogenhet, renhållning av hus och gård, 

anläggning och underhåll av allmän och enskiln avloppsledning, samt 

anläggning av · begravningsplats samt smittsamma sjukdomars bekämpan-

de, utfiirdas genom särskild landskapslag (Hälsovårdsstadga) 0 

25 §. 

Hälsovårdsnämnd kan, vid meddelande av påbud eller förbud, i en-

skilda fall utsätta vite av högst trehundra mark eller, om tredskan 

fortgår, högst sexhundra mark för överträdelse av påbudet eller för 

budet, därest härföl" annan påföljd tcke är stadgad, eller älägga de 

som försummat å honom ankommande åliggande , att . utföra arbete eller 



vidtaga annan åtgärd vid äventyr att det underlåtna utföres pl till behandling och avgörand e utan vederbörandes hörande; hörande 

hans bekostnad. likväl beslutet i detta fall så snart som möjl1g t skriftligen och 

Kostnaderna för arbeten, som utförts för treds~andes räkning , utan lösen delgivas vederbörande. 

erläggas på förhand ur kommunens medel och kunna sede~mera hos Vid inkallande inför hälsovårdsnämnd skall orsaken därtill upp-

vederbörande uttagas i den ordning, som om utmätning av allmänna givas , och bör kallelsen bevisligen tillställas vederbörande, där 

utskylder är stadgad. så ske kan, i Mariehamn senast f öregående da~ och i landskommun 

Iakttagas icke hälsovårdsnämnds påbud eller förbud, må nämnd en, senast fyra dagar ti.digare. Anträffas vederbörande icke i sitt 

där tredskan är uppenbar, ådöma vederbörande utsatt vite. Är sa• hem, delgives kallelsen medlem av hans familj, ombud, husfolk el-

ken stridig, underrätta nämnden därom i stad magistraten och på ler annan P3rson, som har hans egendom i sin vård eller besittning. 

landet landshövdingen, vilka det i sådant fall åligger att upptaga Infinner sig icke den inkallade, kan ärendet det oaktat upptagas 

ärendet till prövning och avgörande och vilka då ä.ven kunna döma till b~handling och avgörande . 

den tredskanda till det av nämnden utsatta vite. Ägare av går d i ~ariehamn, som icke själv bor i staden, bör ha-

26 §. va OrlJbud, som ä_ger å hans vägnar kära och svara i gården berörande 

Häls ovårdsnämnd vare berättigad att, då giltiga _skäl sådant pi hälsovårdsärenden. 

kalla, låta inför sig kalla envar, som är bosatt eller vistas inon 27 §. 

nämndens verksamhetsområde. Av hälsovårdsnämnd enligt denna landskapslag eller jämlikt av 

Innan nämnden fattar beslut i ärende, som berör enskilds rä.t t , .(),.lands lands ting antagen hälsovårds stadga utfärdat beslut kan över-

skall denna i saken höras eller ock, där så befinnes lämpligt, klagas hos länsstyr~lsen i lan:isk.apet Aland inom trettio dagar ef-

honom beredas tillfälle att avgiva skriftlig förklaring ,. Dock 
ter det klaganden erhållit del av beslutet. Den, som icke nöjes 

må hälsovårdsnämnd i synnerligen brådskande fall uppta~a saken åt länsstyrelsens beslut, må dtiri söka ändring medelst besvär , som 

L 



landskapsnämndens vägnar: 
senast å trettionde dagen efter delfåendet böra ingivas till 

Högsta förvalgningsdomstolen. 

Hälsovårdsnämnd eller länsstyrelse må , där sådant med häns yn 

sakens beskaffenhet finnes nödigt, förordna, att beslut utan h i 

av besvär bör lända till efterrättelse, intill dess i vederbö r l 

ordning annorlunda beslutes. 

28 §. 

var; som bryter emot föreskrifterna i denna landskapsh1g e ll 

landskaps lagen om antapam e av hälsovårds stadga för landskape t 

land, straffes, därest för brottet icke annorstädes strängare 

straff är stadgat, med 'högst femtio cl agsböt er. 

29 §. 

Denna landskapslag träder omedelbart i kraft. 

Den 1 januari 1948 upphör de nu~arande hälsovårdsnämndernas 

drag; och skall i kommun, i vilken särskild hälsovård.snämnd bör 

finnas, ny nämna i enlighet med denna landskaps lag utses så t i -

d igt, att densamma sagda dag kan träda i v erksambet. 

Mariehamn aen 24 oktober 1946. 

På 


