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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 
till Landstinget med förslag till land
skapslag om behandling av berusade. 

Genom lagen den 9 augusti 1968 0L1 ändring av strafflagen (FFS 
491/68) upphävdes stadgandet om straff för den soo uppträdde uppen
bart drucken på allmän plats och därigenom åstadkom störing eller 
förargelse. Avsikt€n med denna reform var att missbrukarna av alko
hol i stället för att straffas skulle underkastas ändamålsenliga 
vårdåtgärder. 

I 21 § landkapslagen den 6 april 1971 om polisverksamhet (10/71) 
stadgas om polismans skyldighet att avlägsna och vid behov hålla i 
förvar person, som uppträder berusad på allmän plats, vid allmän 
saIJ.lli1ankorast eller vid annan offentlig tillställning. Därewot har 
i landskapet liksom i riket saknats bestämmelser oo den tid berusad 
skall hållas i förvar eller oo hur omhändertagna berusade personer 
skall behandlas. 

Genoo en lag av den 8 juni 1973 om behandling av berusade (FFS 
461/73) har denna lucka i rikets lagstiftning fyllts. Enligt sagda 
lag strävar man till att vid behandlingen av berusade personer i 
större utsträckning än tidigare ta hänsyn till hälsosynpunkter och 
sociala aspekter vid sidan av den allmänna ordningen och säl\:erheten. 
Detta skulle i första hand ske genom att inrätta s.k. tillnyktrings
stationer. En sådan station har till uppgift att undersöka svåra 
be'rllsningstills.tånd och råda den soIJ.1 är i sådant tillstånd. Saratidigt 
kan de omhändertagna där lämnas uppgifter om andra vårdplatser och 
-möjligheter samt vid behov ges anvisning om att uppsöka sådana. 
DessutoD är tillnyktringsstationen en isoleringsanstalt och tjänar 
därigenom den allmänna ordningen och säkerheten sawt tillgodoser 
även den b€rusades eget behov av trygghet. Stationen är inte något 
egentligt vårdställe för wissbrukare av berusningsmedel, men den 
borde ha tillräcklig förbindelse med de forr,:ier av social vård genom 
vilka nan försöker lösa alkoholproblemet. Stationen är icke heller 
någon plats för eg1mtlig sjukvård, men det är meningen att klienternaJ 
där skall anvisas sådan vård, som de vid undersökning visar sig vara 
i behov av och som inte kan ges vid själva tillnyktringsstationen. 

I samband ned lagen om behandling av berusade ändrades 20 § i 
rikets polislag så att berusad även vid behov skulle kunna hållas 
i förvar också efter det han tillnyktrat. Enlig.t 4 § lagen om be
handling av berusade får denna tid dock vara högst 24 timi::1ar. 
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0rahändertagandet av berusade personer har i landskapet under 
senare år ökat bl.annat till följd av den ökade resefrekvensen. Av 
de omkring 1.250 fall då berusade ·pensoner oohäodertoge under år 
1972 gäller cirka 1. 000 fall sådana personer soo. icke_ var r.ml1nlsskrivna 
på Åland. Även om trots detta någon särskild tillnyktringsstation 
icke för närvarande är aktuell inom landskapet, innehåller dock 
rikets lag vissa betydelsefulla stadganden om huru berusad skall 
hållas i förvar och om omhändertagandets natur, var~ör det finnes 
skäl att stifta en landskapslag med motsvarande innehåll. I skild 
framställning föreslås även en ändring av 21 § landskap slagen om 
polisverksamheten som en följd av den nya lagen. 

Det rä ttsområde soE1 förevarande lagförslag avser att reglera 
finns icke upptaget bland stndgandena i 11 eller 13 § självstyrelse
lagen för Åland (nedan benämnd SjL). Till sin huvudsakliga del be ... 
rör lagförslaget upprätthållande av ordning och säkerhet, vilka an
gelägenheter enligt 13 § 12 p. SjL med vissa undantag hänförts till 
landskapets lagstiftningsbehörighet. Visserligen tillkommer det ri
ket att lagstifta i ärenden rörande behandlingen av bl.annat alkoho
lister enligt 11 § 2 mom. 13 p. SjL, men huvudsyftemålet med före
liggande lagstiftning är icke behandling av kroniskt alkoholskadade 
personer, utan av personer som på grund av att de icke känner sin 
tolerans för berusningsmedel kommer att berusa sig övermåttan och 
härigenoo blir en fara för sig själva och sin omgivning. Under sin 
vistelse på tillnyli:tringsstationen skulle de huvudsakligen undergå 
tillfällig hälso- och socialvård. 

I lagförslaget ingår bestä11melser av rikslagstiftningsnatur. Så
lunda kan stadgandena i 4 och 6 §§ av lagförslaget .anses falla under 
rilrnts lagstiftningsbehörighet med tillämpning av de grundsatser som 
ingår i bland annat stadgandet i 11 § 2 mom. 15 p. SjL, 11 sinnessjuk
lagstiftning, såvitt angår den del av lagstiftningen, soIJ innel'at
tar trygghet för.den personliga okränkbarheten och oantastligheten". 
Detsai.nr;ia gäller även stadgandet i 11 §, som närmast är att hänföra 
till utsökningsväsendet. Alla dessa bestämmelser överensstä:wmer dock 
i sak oed motsvarande stadganden i rikets lag, varför några hinder 
för lagens ikraftträdande på den grund icke torde föreligga. 

Detaljootivering. 
~ Innan tillnyktringsstation inrättas på Åland skulle omhän

dertagna berusade liksom. hittills förvaras i polisens celler f'ör be
rusade. Så snart sådan station inrättats skulle sådan person dock 
i första hand föras till stationen. Om den berusade är i sådant 
tillstånd att han behöver läkar- eller sjukhusvård, skall han utan 
dröjsmål föras till plats där sådan vård kan erhållas. 
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4 §. På grund av r5ttsskyddssynpunkter är det nödvändigt att i ---
lagen noggrant uppdraga de g~änse:ri inom vilkEl..föfvaringstidens längd 

skall bestärrm'.)as. HlJV1Jdregel11 borde vara den, att berusad som har ta

gits i ·förvar sl'\:alJ, hållas isql~J.·ad så. länge att han hinner nyktra 

till o:i:dentligt. :pen tid av 5-6 tinmJar? som f()r närvarande enligt 

en rätt allmän praxis gäller som förvaringstid, bör enligt vad en 

i riket fö:retagen undersökning gel.' vid handen anses alltför kort. 

Förvaringstiden borde därför vara minst 8 timmar. Av rättsskyddsskäl 

borde i regel 12 timmar bestämmas som maximitid för förvaring av be

:;.:·usad. I de fall då vård syn punkter eller andra särskilda skäl talar 

för att en berusad borde kvarhållas längre tiO. än 12 i; immar, .. skulle 

dock maximitiden vara 24 tin:mar. 

I gällande praxis bö:c det anses såsom ett missfö.chållande att en 

person som saknar fast bostad eller nattkvarter ofta frigives sent 

på kvallen elle:c mitt i natten. Därför borde den son: icke har fått 

lämna förvaringsstället fö:ce klockan 20, om han saknar bostad eller 

nattkv2rter eller ock av annan orsak, kunna hållas kvar till följan

de morgon, dock inte längre än till klockan 8. 

En osmidig regel kan i en del situationer åsamka den i förvar 

tagna oskälig olägenhet eller skada _9 som inte står i rirr:.~igt förhållan-
-· " ~·- < • ·- .. , <J -· - ' 

de till den nytta som förvaringen eventuellt medför. Därför äJ:.0 ett 

stadgande angående undantag från de fö:i::varingstider som allmänt, an

vänds nödvändigt. 

~ I syfte att förverkliga lagens ändamål skall den peTson som 
,, -

omhändertagits .:i mån av n:öjlighet hållo.s uric1e:r observation och erh~\112 

den vård och anna:i;i behandling som erfo:c,d:cas med hänsyn till hans 

berusning och hälsotillstånd. 

~Den som tegits i förvar för att han är berusad blir skyldig 

att underkGsta sig sådana n:edicinska undersökningar och. vår:dåtgärder 

som i samband med förvaringen anses nödiga på grund av graden av be

rusning och hans hälsotillstånd. 

~ Med tanke på den intagnes egen och andras trygghet är det 

nödvändigt att alla fören:ål som kan skada honom fråntäges .. honom för 

o_ en tid han hålles i förvar. Dessutow är det' nödvål'.ld..igt att ·vid behov 

kunna f:Lantaga honon: även nndra Jörercål än .. sådana som ar. farliga ... 

.för säkerheten. För att förebygga ege:ttdon'!sb1·ott· ä::c ·det skäl att om

händertaga t.ex. värdefö~emål och penga~. För åtgärder i san:band 

med vården ä:c det viktigt att kunna avlägsna klädespersedlar som be·

::_·usad har på sig. Dessutorc är det motiverat att· hänvisa till andra 

stadganden, i vilka det bestärrrn~es hur r~an skall förfara med egendoIT 

som fråntagits person som är tagen i fö~var. Härvid skulle komma i 
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närnast bestäIJmelserna i 103 § alkohollagen (FFS 459/68) och 
4i.l § förordningen om alkoholdrycker (FFS 644/68) angående fråntagan

de 9 ·förvaring och åt13rställande av alkoholhaltiga drycker 9 soo på
träffas hos i förvar tagen. 

11 §. För att kostnaderna för verksamheten vid tillnyktringssta-
tionen skall kunna nec1bringas 1 borde en avgift uppbäras av de beru

sade soEl kowr:lit i åtnjutande av stationens tjänster. Avgiftens stor

lek skulle bestäE1mas genoE1 lanc1skapsförordning 9 varvid den av vården 
föranledda utgiften beaktas. Avgiften skulle kunna utmätas utan doo 

eller utslag i den ordning som är stadgad i 1 § lagen om indrivning 
av skatter och avgifter i utsökningsväg (FFS 367/61). Med hänsyn 

till avgiftens karaktär vore det på sin plats 9 att preskriptionsti
den för uppbörden av avgiften skulle vara rätt kDrt och att den icke 

skulle avbrytas ens av verkställighetsåtgärd som sker under den tid 
den löper. 

Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till 
an tagande 

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

0E1 behandling av berusade. 

I enlighet med Landstingets beslut stadgas: 

1 §. 

Berusad som gripits rt1ed stöd av 21 § landskapslagen om polisverk
san1het {10/71) för att hållas i förvar för tillnyktring~ skall be
handlas och vårdas på sätt i denna lag stadgas. 

2 §. 

I 1 § avsedd person skall av polisen föras till av denna upprätt
hållen förvaringsplats för berusade. Har tillnyktringsstation inrät

tats, skall berusad i första hand föra13 till denna. Or.1 den berusades 
hälsotillstånd ger anledning dä:ptill, skall han utan dröjsmål under·
kastas sådan vårdåtgärd som påkallas ay hans tillstånd. 

3 §. 
Berusad kan tagas i förvar 9 ori1 detta är påkallat liled beaktande av 

graden qV hans berusning, av hans :hälsotillstånd eller av ordningenE 

och säkerhete:ns upprätthållande. OD intagning på tillnyktrings sta

tion besluter den som är ansvarig för stationens verksamhet och m1 

intagning på annan förvaringsplats polisman. 
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4. §. 

Berusad skall J1ållas i förvar den tid tillnykt:cingen kräver, dock 

rcinst 8 och högst 12 timmar eller, om särskilt skäl det päkallar, 

högst 24 timmar. 

Den som ej frigivits före klockan 20 kan utan hinder av stadgandena 

i 1 mom. kva::L'hållas till följande mo:cgon, dock högst till klockan 8 9 

om detta är särskilt påkallat för att han saknar bostad eller övernatt-' 

ningsställe ellGr av annat skä+.! . 

Beru~ad kan ~tan hinder av stadgandena i 1 och z ~o~. frigivas 

även tidig;::i.re~ om skäl är att förmoda 13."\it ha:nE;J l:J.åll~nde .t förvar 

tillskyndo.r honan~ oskälig olägenhet eller skada eller om hans frigiv-· 

ning av annat skäl är ändam2lsenlig. 

Om hållande i förvar på tillnyktringsstation besluter d~l1. ::;om 

är ansva~'ig för stationens verksamhet och på annan fö:rvaringsplats 

vederbörande polisman. 

5 §-. 

Medan berusad är tagen i förvar, skall han såvitt möjligt hållas 

under o bse:cva tian och er hälla den v8.rc1 och annan behandling, som 

g::caden av hans berusning samt hans hälsotillstånd kräver. 

6 §, 

Berusnd äl' skyldig att unde:ckasta sig sådan medicinsk undersökning 

och vår-d som graden av hans be:cusning samt hans hälsotillstånd anses 

Gl.'fo:.ccha. 

7 §. 
Den som hålles i förvm::' skall? i den mån det är ändamålsenligt 

och behövligt med hänsyn till hans personliga förhållanden 9 givas 

råd och handledning snmt under::cätt2.s ow de möjligheter till vård 

och skötsel soi12 står rriss1J:cukcire 2v berusningsmedel till bua.s. 

8 §. 
Den som tages i fö:cvar skall f:cåntagas alla föremål? med vilka han 

kan skada sig sjiilv elle::c andra 9 och även annan egendom, va:cs f:cånta

gande anses påkallat. Fråntagen egentlom skall förvaras omso~gsfullt 

och återlän:mas till vedeJ:'böranc1e när han frigives 9 såframt 0111 förfar2n-

det beträffande sagGn egendom ej annat är särskilt stadgat. 

9 §, 

Vad i annan lag är stadgat om a. e 1/erkningar, som följ er av n tt be

-~usac"L tagits i fö:rvai: 9 sor.ct oEJ myndighets skyldigheter och 3~tg::O~rder 

bet::c;o~ffci.nde der.c som tagits i fö:;:var 9 gäller i ti.llärrpliga delar be

träffande hållande i fö:cvar enligt denna lag. 
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10 §. 
016 

Angående inrä ttande och upprätthållande av tillnyktringsstation 
stadgas särskilt. · 

11 §. 
D~n som tagits i förvar på tillnyktringsstation för att han upp

trätt berus~d är sl{yiciig -ät't för-cleri- vard han -där'-erhållit erlägga 

en avgift' ~arom stadgas genom lai~d -~k~:psförordning~ 'vi a. fast~tällan
det av avgiften -'PQ;r:- ·- ~1e.ri <av vården färaniedas:i.-··rföst.nadeii -och . c1ärav 
förorsakat arbete beaktas. Har avgiften ej betalats ino11 en ri1ånac1 
från frigivningen, kan den indrivas hos vederbörande i den ordning 
~om gäller för indri:vning av skatter och avgifter i utsökningsväg. 

I 1 LJ.ora. avsedd avgift s;lcall indrivas hos vederbörande inorn en 
tid av tre år från frigivningen, vid äventyr att rätten till avgif-

· ten är förverkad. 
12 §. 

Närmare stadganden om verkställigheten och tillämpningen av 
denna lag utfärdas genora landskapsförordning. 

13 §. 

Denna lag träder i kraft den 1 april 1974. 
Mari ehamn, den 19 oktober 1973. 

På landskapsstyrelsens vägnar: 

L a n t r å d 

Lagberednings chef 


