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L a n d s k a P s n ä m n d e n s framställ-

:N:o 1 / 1939. 
ning till Ålands landsting me~ förslag till land

skapslag om kommµnal vårdnämnd i landskapet Åland. 

Sedan representanten Fanny Sundström µt1 en till Landstinget in

lämnad petit19n av den 20 februari 1937 anhållit, att Landstinget 

måtte giva landskapsnämnden 1 uppdrag p.tt framkomma med förslag ti 11 

så ltallade vårdlagar för landskapet Åland samt Landstingets lagut-

skott 1 sitt betänkande Nto 9/1937. av den 23 i sagda månad, med hän

sikt dirt111 att nämnda lagar syfta till synner~igen beaktansvärda 

soci~la mål, föreslagit, att Landstinget ville giva landskapsnämnden 

i uppdrag. att taga under övervägande, huruvida dessa lagar även för 

landskapet Ålands vidkommande borde antagas och, om så bleve fallet, 

. till Landstinget inkomma med framställning i saken, beslöt Landstin• 

get de~ 24 änsagda februar~ lämna landskapsnämnden av lagutskottet 

_röreslaget uppdrag, vilket meddelats landskapsnämnden genom Lands• 

tingets skr~velse av den 16 april förenämnda år. 

Med anledning av Landstingets ifrågakomna uppdrag framhöll land• 

skapsnämnden 1 sin framställning till Landstinget med förslag till 

ny landskapslag om fattigvården i landskapet Åland av den 20 oktober 

1937, att landskapsnämnden haft för avsikt a~t till sagda års höst• 

session inlämna förslag i ovanomförmält syfte, _men alldenstund vid ut~ 

I 
satt offentligt möte med rikets vårdfunkt1onäre~ i aug\lsti månad 

samma år uttalats, att de ~ya vårdlagarna och deras verkställighets• 

förordningar krävde förfullständiganden och förtydliganden samt att 



inträffade fel borde korrigei tillämpningen av dessa författningar 

l iJilpligt att i förevarande av-.. d n det vara O · ras, ansåg landskapsnamn e 

funna bristfälligheter blivit avhjälpta seende lagstifta, innan alla 

i ny rikslag. 

i nästnämnt hänseende, enligt vad landskapsnämnden Emellertid har 

numera erfarit, statsrådet tillsatt en speciell komm1tt6 för att jus-

· · tf~lligheter ·· särskilt i rikets f.ättigvårdslag, men tera yppade bris a 

även i vårdlagarna. Denna. konnnitt6 skall taga under omprövning, bl 

annat, förslag~· som framställts i olika komm1tt6betänkanden, samt 

vidtaga åtgärder för minskande av målen mellan konnmmerna om fattig• 

vårdsersättning med beaktande av konnnunernas rätt att få ersättning 

av staten för olika rattigvårdsutgifter samt att pröva, huruvida 

skäl finnes _tilf .en kodifiering av vårdlagstiftningen. Sålunda måste 

man enligt landskapsnämndens uppfattning anse, att några revolutione• . 

rande ändringar 1 vårdlagarna icke komma att äga rum, enär beträffan 

de dessa endast en ko<Uf'iering är avsedd.·· Fördenskull och då vård• 

lagarna hava till uppgift dels att utveckla vissa för tiden aktuell 

specialgrenar av samhällsvården och att koncentrera kommunernas so• 

cialförvaltning samt utgå från tidigare lagstiftning och praxis . så~ · 

som bas, synes det ej vara skäl att bortlämna de för landskapet vikt 

gas'te, ·vårdverksamheten kompletterande lagar ur landskapets . lagstitt · 

ning, synnerligast som vårdinspektören Georg Gauf'fin vid av honom 

på anhåil.lan av landskapsnämnden verkställd inspek~n framhållit den 

stora betydelsen ·av dessa ·iagars· 
antagande även•i . landskapet. 



Genom rikets lag av den 1_'7 januari 1936 har _tillkommit -ett nytt 

organ för handhavande av den ko~ala samhällsvården, nämligen den 

komm"llll:ala vårdnämnden, vars uppgifter framgå ur § l och gälla ären-

den. angående fattigvård, barnskydd, vård av lpsdrivare, alkoholis--

vård och annan samhällsyård. Enligt den kompetensfördelning mellan 

riket och lands.kapet, som blivit fastställd genom självstyrelsela• 

g~n, ankommer al],a frågor r!:Srande samhällsvården i nästnämnd mening 

landskapet beträffande såväl lagstiftning som förvaltning. Doc~ 

_torde lagstiftn~ngen och förvaltningen rörande behandling av lös-

dr+vare härifrån utgöra undantag på grund av stadgandet i § 9 mom. 

2 P• 8 samt § 1'7 p. 8 i självstyrelselagen, varför den i riketanane-

rade lagen om lösdrivare av den 1'7 januari 1936 måste anses i till• . . . 

lämpliga delar böra. rl _ända till _ efterrättelse även inom landskapet. 

Däremot _kunna ovanåberopade lag· om kommunal vårlinämnd samt de övri• 

ga 1 samband därmed utfärdade såkallade vårdl~g~rna icke vinna 

tillämpning inom landskapet; förr.än de .blivi.t av landstinget antag-
' 

na. 

Uti regeringens proposition .till Rika.dagen angående lag om kom• 

munal vårdnämnd av den ~l augusti 1934 _framhölls, att en centrali-

sati~n av den å kommunerna e,nkommande s~ällsvårdens uppgifter bor• 

de åvägabringas. Vid beredningen av propos~tioner till Riksdagen 

angående barnskyddslag, lösdriverilag och alkoholistlag, vilka samt-

liga nya lagar förutsätta ti~l ,samhällsvården hörande åtgärder från 

kommunernas sida, fann regeringen aakenligt att åt ett kommunalt or• 
'-



gen, benämnt vårdnämnd, borde anförtros såväl dessa nya åtgärder, 

som de åtgöranden, v.i.lka j ämlik:t fattigvårdslagen ankomma på f'att1 

vårdsnämnden och delvis på barnskyddsnämnden, där sådan är tillsatt 

I de nämnda lagf-0rslagen föruts.atte regeringen redan ti_llsättandet 

av ·de nya vårdnämndern&, men utarbetade samtidigt en skild proposi-

tion till leg om kommunal v!rdnllmnd. l 
Landskapsnämnden har av ovanframhållna skäl •ansett det vara både 

sakenligt och ändamålsenligt att ingå med f8rslag om stiftande av 

landskapslag om kommunal vårdnämnd. Härvid har det även synts land 

skapsnämnden lämpligast att i sitt f8rs1ag recipiera såväl rikets l 

av den 17 januari 1936 som rikets f'l:Srordning a,r den 8 maj 1936 ~-

gående k0Im11unal vårdnämnd, . likväl .med de ändringar, som b etingas av 

landskapets lagstif'tn1ngsrätt · ocli förvaltningsbeh~righet på områdetj 

enligt bestämmelserna 1 självstyrelselagen. De enskilda stadgande• 

na i •landskapsnämndens r<Srslag torde icke kräva någon närmare moti- ~ 

vering. Dock må framhållas, hurusom erfarenheten i riket lärt, att 

f'rånvåron av kvinn11ga medlemmar i rattigvårdsnitmnderna är en avse• 

värd brist. Och därftsr måste det anses vara en lycklig lHsning av 

denna fråga, som lämnas i rikets nämnda lag och jämväl igen.finnes 

i landskapsnämndens fHrslag, 1 det att uti vårdnlimnd skall väljas e 

kvinna. HärutHver fHrtjänar månända påpekas, att någon landskaps• 

nämnden underlydande inspektionsmyndigh.et fHr samhällsv!rden icke 

finnes i landskapet. lien då behovet I av en dylik framdeles torde 

bliva nödvändigt, skall landskapsnämn.den i s~nom tid härom till 



Lapdstinget ingiva förslag. 

Om landskapsnämndens föreliggande lagförslag blir av Landstinget 

antaget att gälla såsom landskapslag 1. landskapet och denna land• 

skapslag kommer att träda i kraft, övergå:: de nuvarande fattig• 

vårdsnämndernas åligganden till de nya nämnderna, varför ett flertal 

stadganden i landskapets fattigvårdslag av den 15 maj 1938, uppräk• 

nade i sista paragrafen av landskapsnämndens f'"drslag, samtidigt böra 

• -- . träda ur gällande kraft • 

. På grund av föregående motivering förelägges härmed Landstinget 

till antagande följande.förslag till landskapslag; 

"Land s 'k a p s 1 ag 

om kommunal 1vårdnämnd i landskapet Åland. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas härmed1 

§ 1. 

För ,handhvande av samhällsvår.den i landskapet iland bör i kommun 

vårdnämnd finnas tillsatt. 

Enligt beslut .av kommunens fullmäktige kan vårdnämnden fördelas 

på olika avdelningar för handläggande av ·,ärenden angående fattigvård, 

barnskydd och alkoholistvård eller annan samhällsvård, med undantag 

av vård av lösdrivare. Avdelning kan indelas 1 sektioner. Avdel

D:ing och sektion .vare berättigade att bruka vårdnämndens beslutande 

myndighet på sätt i vårdreglementet bestämmes. 

§ 2. 

Vårdnämnd består av ordförande, viceordförande och ·minst fyra 



I\ 9 011 -· 
andra medlemmar, av vilka åtminstone ·en är kvinnlig, samt av nödigt 

antal bisittare för de på avdelning eller sektion ankommaDde ärendens,~ 

och skola dessa, såsom ock nödiga· ersättare·, samtliga väljas av konnnu. .. 

å 0 t O Val av medlemmar och bisitta-nens fullmäktige för. tre r a g_angen. 

re skp1a förrättas skilt ror sig. Dör eller avgår ma:l.em eller bisitt 

re under tiden ror ~itt mandat, skall ny medlem eller bisittare i han 

s~älle utses för den återstående tiden. 

För deltagande 1 handläggningen av ärenden rörande barnskydd skall 

till··medlem· eller bisittare väljas en skollärare och, såvitt möjligt~ 

en i -häl~ovård inkommen person. 

Avdelning består av ordförande och viceordförande, utsedda av vård 

nämnd~n inom ·sig·,' samt minst två andra medlemmar, av nämnden utsedda 

bland bisittare och av ·viika åt~nstone en bör vara kvinna. 

Sektion består av orcti'örande, viceordförande och minst en medlem, 

av nämnden utsedda bland avdelningens medlemmar. 

Om val av ordförande samt ,viceordförande i nämnden och . dess avdel

µngar skall_utan dröjsmål .anmälan göras hos landskapsnämnden. 

Ordförande, medlem och bisittare i . nämnden äga för sitt uppdrag 

9:tnjuta skäligt arvode enligt beslut av kommunens fullmlilctige. 

Angående valbarhet till ordförande, i d 1t v ceor förande, ledamot, bis " 

tare elle~ ersättare 1 vård.nämnd t d ld · sam e va as rätt att vägra mottags 

uppdraget eller att avsäga sig detsamma gälle i sagda hänseenden i Ma. 

rLehamn vad om kommun.Jl].a förtroendeuppdrag i allmänhet ' och i landsko~ 



r 

. ·. 
' ' 

I .. 

t dlfP 808 
IllWl vad om kommunalnänmd är stadgat i landskapslagarna av den 15 

december 1931 om kommunalfqrv_alt.ning i Mariehamn och av den 21 augus• 

ti 1930 om kommunallag ~ör landskommunerna i landskapet Åland., dock 

så att valb~ ä~ e~dast, den, som fyllt tjuguf'em år. I vårdnämnd kun• 

na dock icke invä_lja~ lantråd., landshövding,_ landskapssekreterare, 

landssekreterare, landskapskamrerare o·ch landskamrerare, tjänsteman 

elle~)~~tjänt ~id, _f.Olisinr~tt.ning, .allmän åklagare eller vårdnämnden 

un~erly~~e_, för bef'attningen redovisningsskyldig tjänsteman eller 

be,tjänt. 

Vårdnämnd, dess avdelning eller, sektion är beslutför, då minst 

två tredjedelar av dess medlemmar tillstädeskommit. Består sektion 

av endast · tr~ me.dlemmar., .är. ~en ,besluPföl'. endast såsom f'ulltalig • 

Såsom beslut gäller den åsikt flertalet omf'attat eller vid lika rös• 

tetal den åsikt, vilken ordföranden biträ~t, därest icke i lag härom 

särskilt annorlunda stadgats •. 

I landskommun länder i ö~igt be-träffande v~rpnämndens arbetssätt 

i tillämpliga delar till efterrättelse, vad om kommllllalnämnd stad-

gats. I . :Mariehamn ,äga stadstullmäktige, där så befinnes n6d1gt, 

fastställa arbetsordning för nämnden. 

Om representants för Mariehamn rättat~ deltaga i dess vårdnämnds 

eller ayd~lni~gs ,sammanträde skallja}cttagas vad därom särskilt beslu

tats. I landskommun äger ~onununaln~dens~ordf'örande eller deas där-

till befullmäktigade representa~t rätt att närvara vid v!rdnämndena 



Sammanträde samt deltaga i överläggningen, men 
och dess avdelnings 

ieke i fattande av beslut. 

§ 5 • 

. På vårdnämnden ankonnner att 1 enlighet med vad i lag och f'örfatt-
ningar stadga_s oeh i kommunens vård.reglemente föreskrives draga ttsl' .. 
sorg om de till samhällsvården hörande angelägenheterna 1 kommunen. 

'Nämnden åligger ,att företräda kommunen och "bevaka dess rätt 1 
vårdangelägenheter samt att göra framställning om åtgärder för ord.-
nande av vårdverksamheten och för dess handha"Vande. 

Härutöver skall å kommunal v årdnämnd ankomma i 

l) att bestämma, huruvida och 1 vilken form samhällsvård skall meddelas; 

2 ) att enligt meddelade t 
s adganden ocli föreskrifter draga 

försorg _ 
om förvaltningen oeh skötseln av 

densamma anförtrodda 
Penningmedel 

ooh egendom; 

3) att årlig 
en uppgöra f'Brslag t 111 budget för 

Samhällsvården; 
4) att dra f' ga örsorg om nämndens 

bokföring och avgiva 
l"edovisning 

för 81.n förvaltning;· 

5) att draga försorg 
om ftsrande av en 1 en11 nämnden fastställ . 

ghet med av landskaps t eller godkänt t · .. 
orillU.lär avfattad 

de Personer, som. fall 
f'drteckning aver 

, a under 
B8Jllhfill svärden·· 6) att till land k 

, s apsnfunnden 
samt 

och· vederb~rande m.,,....d4~h 
t1·stiska och· anc1ra· . 

.., ..... -!>~et a.vgi va .sta upp-gitter .-röl!ande gäll""""d 
Bamb.ällevå.ra.en 1 

-• e best~-~ 
enlighet med 

""1llll8lsel'. 



§ s •. 

Vårdnämnds ordförande åligger särskilt1 

1) att; dmga -försorg om beredning av de ärenden, som skola behand• 

las i nämnden,. och om verkställighet av dess beslut samt dessas del• 

givning; 

2) att ombesl:5rja nämndens skr1ftväxl1ng och pr.otokollföringen 

vid nämndens ~ammanträden; 

3) .att emottaga å nämnden utf,ärdade stämningar och andra niedde• 

landen; samt 

4) att själv. eller genom ombud 1'6reträda nämnden och föra dess 

talan vid domstolar och ho~ andra myndigheter, f6r såvitt ej 1 

vårdreglementet annorlunda bestämmes. 

Ordförande i ~vdel~i;lg , ell.er sektion skall främst draga fBrsorg 

om verkställigheten och delgivningen av avdelningens eller sektio• 

nens beslut samt om d~s~ skriftväxling och om protokollföringen vid 

avdelningens eller sektionens sammanträden. 

Där särskild barnskyddsavdelning ej blivit tillsatt, s~all vård• 

nämnden fl:5rordna någon av sina medlemmar eller .ock innehavare av 

tjänst eller befattning, som är särskilt f6rtrogen med barnskydd, 

e:tt b.~reda och föredraga till dess område h6rande ärenden. 

Närmare bestämmelser angående ordfl:5randes och ledamots i vårdnäm?J 

så ock i dess avdelnings eller sektions åligganden meddelas i reg• 

lemente. 



.,.innas. ett vård.reglemente., .däri närmare bestämmes, I konnnun bör .L 

. - . , " P · S'f'•·:rhåt tandena och 1 övri t huru samhällsvården. med beaktand e.~."'S.v · or.~ e g 

. sätt b·o·r ordnas., Vårdregl.ementet godkännes fl"I \ -på ett ändamå1senligt 

Och Skall underställas landskapsnämndens tastkoDDnunens fullmäktige 

stäl.lelse. Reglementet bör fastställas utan ändring eller, där det 

befinnes behäftat med bris-tf'älligheter, atersändas till fullmäktige 

·f'ör • ny handläggning. -På samma· s'ätt bi:Sr f<Srf'aras vid ändring av reg. 

lementet. 

I kommun bör för samhlillsv..årdens olika områden och anstalter fin-

nas särskilda· reglementen, vilka 'f'örfulls'tändiga vårdreglementet·, 

därest icke bes.tämmelser angående dessa' områden och anstalter inta• 

gits 1 vård.reglementet. •Beträf--~aride godkännande och f'astställelse 

av dessa reglementen skall iakttagas vad· i moment 1 stadgats. 

Utl:Sver vad här ovan är sagt, bör i vårdreglemente bestämmas.: 

l) huruvida och på vilket sätt nämnden -skall ror beha~ling och 

avg6rande av till olika vårdomrlden hörande ärende~ vara fördelad på 

avde1ningar och avdelningarna på sektioner; 

2) huruvida och i vilka r 11 k 't a se ions beslut ·skall underställas 

avdelningen el.ler avdelnings beslut nämnden 
tör f'astställelse; 

3) huruvida och 1 vad tnå.n 1 nw--d . cwu, en eller 1 dess olika avdelninga.l' 

eller sektioner vid behandling av till olika . 
områden hBrande ärenden 

skall föras särskilt protokoll; 

4) huruvida kommuns 1 § 8 av 
denna land8kapslag nämnda indelninS 

l 



cI6·•.12 
i diSt rikt skall vara gemensam för samtliga vårdområden eller kom• 

munen ror visst vårdområde skall vara indelad i särskilda distrikt, 

och vilka distriktstillsyningsmans åligganden äro; samt . 
5) i vilken ordnin~ och för vilka åligganden nämnden till biträ• 

de skola antagas tillsyningsmän eller innehavare av tjänst eller 

befattning eller ock andra biträden samt huru och under vilka förut-

sättningar 1nn.ehavare av tjänst eller befattning må entledigas 1 .eller 

skiljas från sin befattn~ng; samt huruvida och bet~äffande vilka å 

nämnden ankommande ärenden beredningen och verkställigheten samt· 1 1 

,. . . . 

b·rådskande fall avgörandet anförtrotts ordföranden 1 nämnden, dess 

avdelning eller sektion.eller ock innehavare· av tjänst eller be-

fattning. 

§ s • . 

För samhällsvården skall komnnlll~ därest icke landskapsnämnden be-1 

viljat undantag härirrån, indelas i distrikt; och står varje distr:fk:t 

under närmaste tillsyn a~ en eller flera medlemmar eller bisittare 

1 vårdnämnden. Sådan distriktaindelning skall fastställas i vård-

reglementet._ 1. 

För fullgörandet av de på vård.nämnden ankommande uppgifterna är . 
nämnden berättigad att sig till biträde såsom tillsyningsmän kalla 

härför lämpliga, inom kommunen bosatta personer eller att för såda• 

na uppdrag antaga inspektörer. 

Medelst reglementet kan utförandet av på vård.nämnden ankommande 

berednings- och verkställighetsåtgärder samt avgörandet i brådskan-



a•t ordföranden i de ärenden uppdragas 
nämnden; dess avdeln1n$ , el1~~ 

av tjänst eller be.fattning vid 
sektion eller ock åt innehavare 

nämnden. 

§ 9. 

d mstalt är nämnden 
F<;r ~orvaltningen av v&rdnämnden underl.ydan e l 

berättigad, att enligt begivande av koJDD1Unens fullmäktige, .fcSr tre 

år i sänder tillsätta en direktion, i vilken kan invä1jas till ko 

nalt f"6rtroendeuppdrag averhuvud valbar person, som fyllt tjugufe~ 

år, ehuru denne icke är medlem av kommunen. 

§ 10 • . 

Vad i landskapslagen om fattigvården 1 landskapet iland av den 

15 maj 1938 stadgats om fattigvårdsnämnd, aess ordfcSrande eller med 

lem, gälla i t1llämpl1ga delar om vård.nämnd, · dess vederbörande av• 

delning elle'r sektion samt ordf5rande och medlem i dessa. 

§ 11. 

Vård.nämnd skall i mån av behov stå i samverkan med vårdnämnd~r 

i andra kommuner, så ock med andra lll}'tldigheter och organisationer, 

vilkas verksamhet har samband med · v!rdverksamheten. 

§ 12. 

Landskapsnämnden är berättigad att, på anhållan av fullmäktige 

och där behovet av samhällsvård 6 . 
pr vas vara ringa, be.fria landskoin-

mun från skyldigheten. att tillsätta vård.nämnd. 
I sådant fall gälle 

beträffande kommuna~d 
ooh dess sammansllttn1ng vid behandling a"I/ 

ärenden r6rande barnskydd ch 1 -
o a ~oholister, vad om vårä.nämnd i den 



landskapslag stadgas. 

Landskommun, som med stöd av§ 12 i denna landskapslag önskar 

bliva befriad från sky:J.digheten att tillsätta vårdnämnd, bör anhål-. . 

la därom hos landskapsnämnden före den 1 oktober 1939. 

§ 14. 

Samhällsvårdens allmänna ledning och övervakning 1 landskapet 

llan~ ankommer å landskapsnämnden och densannna underlydande inspek-

tionsmyn~ighet, på sätt därom kan framdeles bliva föreskrivet. 

§ 15. 

Förmärker inspektionsmyndighet försummelse eller annat missför• 

hållande i kommuns samhäl~syård, göre därom påminnelse och råde ve• . 
derbörande, h~ru missförhållandet bäst kan avhjälpas. Fås icke rät• 

telse till stånd, äger 1nspekt1onsmynd1gheten göra anmälan om saken, 

beroende på dess beskaffenhet, hos landskapsnämnden. 

§. 16. 

Jämte den övervakning, varom 1 § 14 sägss, bör landskapsnämnden 

utc:Sva tillsyn därc:Sver, att samhällsvården i kommunerna ordnas och 

handhaves enligt denna landskapsiag och för övrigt gällande stadgan• 

den samt på ett ändamålsenligt sätt. 

Yppas försummeiser eller missförhållanden .i avseende å kommuns 

samhällsvård, bör landskapsnämnden söka förrn! vederbl:irande att 

fullgöra sin P. likt eller k idt 00 v aga andra åtgärder för missförhål-

landenas avhjälpande. 



§ 17_; 

För protokoll, bevis och andra handlingar, vil.ka av vårdnämna_ . 
J 

dess ordförande eller innehavare av tjänst el.ler befattning utfliJ:.

das, erlägges icke lösen. 

Denna l.ag träder 1 kraft den 1 januari 1940. Samtidigt upphävas 

stad_gandena i §§ 7, a, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17 och 33 i landskaps 

lagen om. fattigvården 1 landskapet .ll.and, ut.färdad den 15 maj 1938.' 

Före utgången av år 1939 böra väljas ordf'örande, viceordförande 

och övriga medlennnar•samt bisittare och ersättare 1 vårdnämnd för 

föl.jande treårsperiod." 

Mariehamn den 8 tebruari 1939. 

t -
På landskapsnämndens vägnara 


