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Å 1 a n d s
J(l 16/1951 ..

1 a n d s k a p s n ä ,m n d s

framställning till Ålands landsting med försla
till l and s ka :pslag om ko:rn..muna la hemsystrar i
l an dskapet Ål a ndo

Sedan Landsting et den 4 december 1 950 antagit landska pslag
om kommuna la hem.systrar i landskapet P.land, har Republikens President efter inhämtat utlå tande av Högsta domstolen den 9 april
1951 resolverat, att landskapslagen skall förf all a , enär Landstinget överskridit sin l a gstiftningsbefogenhet.

Hö g sta domsto:-

lens utlå t a nde ä r i översättning av följ a nde lydelse:
"Förebild för landstingsbeslutet h ar varit

i

riket den 2 jvni

1 950 om kommuna la hemvå rdarinnor utgi"'ma lag och förordning.
Lands.k ap slagens stadganden

t~ro

ä ven i huvudsak av samma innehå ll

som motsva r a nde staclganden i rik s l ae; stiftning en.

Avvikelserna

föranleda s nä rmast a v lokala :förhå ll anden och landsk a p et Ålands
s ä rställning.

Kommunal hemsysters uppgift ä r, enlig t v a d i

landsting sbeslutets 5 § åsyftade reglemente angå ende hemvård
närmare angives, att främst i mindre 1Jemed1Rde barnrika och övriga med dem jämförbo.ra hem h a ndh;: ;. va husmoderns till en regelbunden he1nvård höra nde uppgifter eller bist å henne vid utföran-

det av dessa, ifall husmodern eller den person, som omhänderhar

vilka lagst iftningsbef ogenhet även för landskapet Ålands del är

hushållet på g rund av sin egen eller n åqon annan familjemedlems

förbehållen republikens organ, och lagstiftning därför rörande

barnsäng, sjukdom, överansträngning, nödiga ledighet.eller an-

sagda nämnd har ansetts tillkomma sistnämnda organ.

nan därmed jämf.örbar orsak tillfälligt är oförmögen eller förhindrad att omhänderhava dem.

Lagen om

kommunal vårdnämnd är nunera upphäyd c enom förenämnda lae om

En dylik soci a lvå::>::'d måste anses

förvaltningen av socialvården, som trä tt i kraft den 1 januari

höra till de områden, där landstinget äger stifta l andskapslaga,.,,

inneva rande å r, och denna lag bör på saEJJUa grunder som lagen

De up1Jgifter rörande kommunala hemv:,'.l.rdarinnor, vilka enligt
om kommunal v f>.rdnämnd anses gälla ä ven i landska1)et Aland.
förenämnda lag
och förordning i riket ankomma på de socialnämn.__
~

En-

liat
4 § i . lagen om fo··rval+1·1in,gen
v
_
av. socialvården skall för dyb

der, vilka enligt lagen den 20 januari 1950 om förvaltning en
lik vårdverksamhets lokala förvaltning i kom.mun finnas en social
av socialvården skola tillsätta s i kommunerna, skulle enligt

nämnd.

Enll. g+ 5 § i l!,3-P:en kan väl i enlighet med föreskrifterna
v

__

landstings beslutet handhavas av de kommunala vår dnämnderna
i koBmuns

regl~mente

för

so ci a lv~rden

bestämmas, att förvaltnin-

likväl med sådant undantag, att kommunal hemsyster skulle antagen av soci a lvå rden skal]- organiseras lJ"" ""'"'' annat sätt, än i föregas till sin befattning av hälsovårdsnäm :c1en.
1

När ifrågavaran-

nämnda lag ä:r s·a
·
t d g a~.

])8
u.

li"kva··1

saf~da
_

reglemente enligt 16 §
_

de landstings beslut fattades, e;ällde i landskapet Åland i rike t
i

samma l ag skall stadfästas av socialministeriet, bör därav an-

den 17 januari ,1936 utfärdade lag om kormnunal v å rdnämnd, ty
ses följa, att lokal förvaltning av ·kopimunal hemvård icke genom
landstingets den 27 februari 1939 fattade beslut om antac-ande
landskapslag kan anfört1:os de kommluiala v ilrdnämnderna.

Under

landskapslag angående kommunal vå.rdnämnd i landskapet Åland
s ådant förhållande Gch då l andstinget genom antac-;rc..nde av ifråhar f å tt förfalla, enär till kommunal vå rdnämnds uppgifter hör
l rapslarr
gavaranc1e 1 ancl s_,,_,_
G s8c:.l_edes har överskridit sin lagstift-

ärenden angåe nde lösdrivare, moderskapsunderstöd och barnskydd
ningsbefogenhe t , ,oor d e

enli-~t
s

Ho""gs·ta domstolens mening lands-

samt andra s ddana till socialv2rden hörande omruden, rörande
tingets beslut förordnas att förfalla."

. s·11

•• , ...,.

-..;, ~

.....

l"~ ~,

~\

Vid sannnanträde den 2 maj 1951 beslöt landskapsnämnden ingå

den hörande uppgifter eller bistå herme vid utförandet av dessa,

med ny framställning till Landstinget med förslae; till land-

ifall husmodern eller den person, som omhänderhar hushållet, p'ä

skapslag i ämnet, varvid det rrpåtalade"vårdnämnd skulle ersättas

grund av sin egen eller någon annan familjemedlems barnsäng,

med socialnämnd.

sjukdom, överansträngning, nödiga ledighet eller annan därmed

Hänvisande till förestående får landskapsnämnden vördsamrnast
förelägga Landstinget till antagande nedanstående

jämförbar orsak tillfälligt är oförmögen eller :förhindrad att
omhänderhava dem.
Hemsyster må icke för obehöriga yppavad hon erfarit i sin

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

om kormnunala hemsystrar i landskapet Åland.

verksamhet om familj, som anlitar hennes hjälp.
3 §.

I enlighet med Ålands landstine;s beslut stadgas:

Hemvårdsverksarn.heten står under landskapsnämndens och de den-

1 kapo

samma underlydande .inspektionsmyndigheternas ledning och till-

Allmänna stadgahden.
1

syn.

§.

Angående hemsystrar, vilka för den kommunala hemvårdsverksrunheten antagits i kommuns tjänst, gäller vad i

denna landskaps-

De av hemvårdsverksamheten föranledda loka:J_a uppgifterna i
l:omm.unen ankomma på socialnämnden.

Nämnden kan anförtr o .den di-

rekta ledningen och övervab1ingen av verksamheten åt en av den-

lag stadgas.
2 §.

Kommunal hemsyster åligg er ·att i enlighet med vad i det uti
5 § avsedda reglementet för hemvårdsverksamheten närmare före-

skrives närmast i mindrebemedlade barnrika och andra med dem
jämförbara b'.em handhava husmoders till den regelbundna hemvår-

smmm.a tillsatt direktion, i vilken de kor.a.munala hälsovårdsmyndigb.eterna äro företrädda.

4 §.

Om kompetensfordring arna för hemsystrar och om deras utbildning gäller, vad därom är i riket stadgat.

'- .

5 §.

ställts med beaktande av koL'l1!1u:r;i.ens dyrhetsgruppering.

På åtgärE!. av socialnämnden bör för hemvårdsve:cksamheten uppgö .. 1
rqs ett reglemente, vilket godkännes av kommunens fullmäktige
efter hälsovårdsnänmdens hörande och stadfästes av landskaps-

, I landskapets fattigaste och glesast befolkade samt andra
lcoTilI'.l.uner, där landskapsnänmden finner det nödigt, erlägges åt
hemsyster ortstillägg enligt de grunder, som är stadgat angåen-

nämnden.
de)ortstillägg åt kommunala hälsosystrar.
6

§.

8 §.

Hemvårdshjälpen är avgiftsfri.

Kommlli1ens fullmäktige kunna
/

Komnunen erlägger till hemsyster de av hennes förrättnings-

I

likväl besluta, att skälig ersättning i enlighet med av landskapsnämnden fastställd.a,grunder skall för sådan uppbäras av

.

resor föranledda verkliga, skäligbefunna resekostnaderna •
Hemsyster är berättigad att pa sin arbetsplats, såvida ar0

andra än mindrebemedlade familjer.
betet där pågår under minst sex tiIIl.I!lar, erhålla gratis förplägning och·vid behov nattkvarter.
Hemsyster skall av kommunen i grundlön uppbära minst det belopp, som jämte dyrortstillägg erlägges till im1ehavare av landskapstj2.nst eller

-befat '.~ ning

i femte avlöningsklassen i enlig-

het med därom vid envar tidpunkt gällande stadganden.

Jämte

Kan person, · som anlitar hemsysters hjälp, på grund av medellöshet icke giva henne förplägning eller nattkvarter, erlägger
kommunen för hans räkning de skäliga kostnaderna härför.
Hemsyster är icke berättigad att utöver de löne- och andra

grundlön skall hemsyster erhålla ordentlig bostad på minst ett
förmåner, som jämlikt denna landskapslag tillkomma henne, av farum med kök eller del-i kök eller kokmöjligheter jämte värme
milj, som anlitar hennes hjälp, mottaga arvode för handhavande
eller huggen ved samt lyse, del i källare och i nödiga uthus samt
av uppgifter, vrlka i enlighet med landskapslag, utfärdade anbastu eller rätt att använda sådan eller badrum eller ock en mot
visningar eller instruktion ankomma IJå henne.
dessa naturaförmåner svarande skälig ersättning, vilken fast9 §.

Hemsysters arbete bör ordnas så ·, att hon erhåller tillräcklig
tid för vila och till sitt personiliiga förfogande.

sättninggar, som kommun i stöd av 6 § uppburit för anlitande av
hemvårdshjälp.

Närmare föreskrifter rörande ordnandet av hemsysters arbetsI landskapslag en avsfidd hemsyster är, då hon uppnått sextio

och fritider meddelas i reglemente för hemvårdsverksamheten.

å rs ål~er, pliktig att avgå från sin befattning.

10 §.

Landskapet deltager i ,avlönandet av de i denna landskapslag

Landskapsnämn-

den kan likväl på framställning a v kommunens fullmäkti.rre
beo

avsedda kommunala hemsystrarna samt i kostnaderna för deras ut-

rättiga henne att kvarstå i sin befattning till sextiofem års

bildning i enlighet med grlinder, som därför fastställts i riket,-

ålder.
2 kap.

i de förstnämnda kostnaderna med tre fjärdedelar av grm1dlönens

Verkställi.ghetsföreskrifter.

belopp •

•

Ortstillägg, varQm stadgas i

7

§ 2

12 §.

mom. erlägg es i sin helhet

Kommunal hemsyster antages till sin befattning av hälsOV'. trds0

till k<=::rri.munen av landskapet.
Lands1\:apsbidrag beviljas likväl icke för avlönande av flere
än en hemsyster för varje begynnande antal av i

lanusko~i.mun

tvåtusen och i Mariehamn tretusen mantalsskrivna invånare, så-

nämnden

eft~r

det land sk?p shälsosyster-barnmorskan avgivit utlå-

tande om sökanden.
Socialnäm..11.den bör ofördröjligen
underrätta lan dskanshälso.
~

framt icke landska:psnämnden med hänsyn till kommunens vidsträck-

systern-barnmorskan om tillsättande och entledigande av hemsys-

ta område eller trafik- och bosättning sförhållanden finner sär-

ter.

skilt skäl att annorlunda förordna.
Fråp det till kommun i stöd av denna landskapslag utgående
landskapsbidraget skall avdragas hälften av beloppet av de er-

13 §.
Land:-::kapsnärnnden kan på ansökan berättiga socialnänmd att för
en viss bestämd tid som hemsyster anställa

pe~son,

som icke in-

.•

..
nehar föreskriven utbildning, men däremot är lämppig för uppgif-

9) övriga nödigbefunna oms~ändieheter.

15 §.

ten och innehar tillräcklig elementarutbildning pch praktisk
erfarenhet av

hemvärdsu~pgifter.

'

.Reglementet för

Tillsättes i kommun direktion för hemvårdsverksam.heten, bör
denna bestå av ordförande och minst tvenne ledamöter samt nö-

14 §.
hemv~~Tdsverksarnheten

bör innehålla bestämmel-

se om:
1) den ordning och de grunder, enligt vilka hemvårdshjälp beviljas;
2) hemsysters uppgifter;

digt antal suppleanter.

försorg utarbetas et.t r~glemente, vilket skall underställas
kommunalfullmäktige för fastställelse och i vilket närmare
föreskrifter meddelas angående behandling en av ärenden i direktionen, dennas samm.ansät.tning och åligganden.
16 §.

3) regleringen av hemsysters a-,-bets- och fritider;

4) åtgärder till skydd för hemsysters hälsa:
5) de grunder, enligt vilka ersättning erlägges till hem-

systern för de i $ § 3 m.om. avsedda kostnaderna;

Hem.syster är på sina tjänsteresor pliktig a-tt använda av
kommunen för henne res~rverat fortskaffningsmedel eller annat
till billigaste pris till buds stående fordon.

17 §.

6) de kommunala hemv,"Lrdsmyndigheternas sam.arbete med andra

kommunala myndigheter samt vederbörande organisationer;

7) utarbetande av verksamhetsberättelse och förande av arbetsdagbok;
8) grunderna för erläggande av den ersättning för hemvårds-

hjälp, som skall uppbäras av andra än mindrebemedlade familjer;
samt

För direktion bör genom socialnämndens

Landskaps:g.tirnnden åligger övervaka, att korn.munerna i sin hemvårdsverksamhet och vid organiserandet av densamma iaktta.era
i
u
denna la:Q.dskapslag givna föreskrifter samt fastställda reglemen'!"".
ten och instruktioner.
På landskapshälsosystern-barnmorskan ankoJ!JJ-ner

n~irmast att ö-

vervaka, att i h'e mvårdsverksarnheten iakttagas utfärclade stad-

-~
~ ------

-

LAGUTSKOTTETS betänkande H~ 16/1951 med anledganden OGh a tt, då hon finne r brister eller f örs eelser i dett a

ning av landskapsnämndens
~"g 16/19 51.

avseende, ofö rdröjli g en gö r a anmä+knine; för r2.ttande .av förhå l-

framstäl~ning

till '

Ålands landsting med förslag till landskapslag
om kommunala hemsystrar i landskapet Åland.

l andet och, om anmä r kning en icke be akt a s, vidtaga andra a v s aken /

Förenämnda framställning, varöver landstinget inbegärt lagutskottets utlåtande, har utskottet behandlat och får på skäl,

på kalla de å t gärder eller, ifa ll sak en ic k e hö r till h enn es befo-

som i framställningen anföras, vördsammast för landstinget föreg enhet, g öra f ramstä llning dä rom till vederbö ran de myndi ghet.

slå,

1 8 §.

att landstinget ville godkänna lagförslaget.
Mariehamn den 13 november 1951.

På l an dskap sni::imnden ankomme r att me ddela konununerna , huru

På lagutskottets vägnar:
i •

l andskap s b i dr ag ans ökes och erlägges.

19 §.
Denna l andskapslag

sl~all

tillämpa s fr ån och med den 1 januar'i

1 951.
Mar iehainn den 23 maj 1951.

Närvarande i utskottet: Tor Brenning, ordförande, Herman Mattsson,

På l and s kap snämndens v ägnar:
Lantråd

-~~-~-~{~
Vikt or Strandfä lt.

Landskaps sekreterare
Ch. Stormbom.

Jan Erik Eriksson, J.A. Sjöblom och Gerdus
Ekström (suppleant).

