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FINANSUTSKOTTETS betänkande wg 18/1957 med an- 1

1 

~ 18/1957. 

ledning av Ålands landskapsstyrelses framställ-

ning till Ålands landsting angående utverkande av 

extraordinarie anslag för en om- och tillbyggnad 

vid Ålands lyceum. (27/1957). 

Ovannämnda framställning, varöver Landstinget inbegärt utskottets 

utlåtande, ha r utskottet omfattat till alla delar. Genom ett förbi

seende vid utskrivningen har slutsumman angivits oriktigt i klämmena 

På grund härav får utskottet vördsamt föreslå, 

att Landstinget måtte ingå till Ålandsdelegatio-

nen med en framställning om utverkande av extra

ordinarie anslag för en om- och tillbyggnad av 

Ål ands l yceum av följande lydelse: 

Till Å landsdelegationen~ från Ålands landsting. 
Landskapets enda lärdomss kola, Ålands lyceum, har under en lång 

följd av år arbetat i alltför trånga lokaliteter, Redan ..•••••••• 

(se motiveringen i landskapss tyrelsens framställning) •.•••• planerings
arbeten. 

Med stöd av det ovan anförda f å r l a ndstinget vördsamt anhålla om, 

att ett extraordinarie anslag om 126.480.000 

mark måtte beviljas aandskapet Åland för verk

ställande av en om- och tillbyggnad vid Ålands 

lyceum enligt bifogade ritningar . och byggnads
beskrivning. 

Mariehamn, den ..•••• 

På landstingets vägnar: 

• • • 9 • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • 

( 

Närvarande i utskottet: ordföranden Lennart Mattsson, viceordföran

den Elis Andersson samt ledamöterna Nils Clemes, Evald Hägg blom och 
Gunnar Häggblome 
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Landskapsstyrelsens anhållan om bemyndigande att överlåta sjuk-

husbyggnaderna i Godby, förutom läkarbostaden, jämte ett jordområ-

de om ung. 20.000 m2 för ett pris av 2.000.000 mark till de åländs 

ka kommunerna för inrättande av ett kronikerhem, eller för en 

kommunal mellanskola därstädes. 
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Till Ål~nds lands ting 

från Ålands landskapsstyrelse. 

På grund av landstingsman Rauha Åkerblom m.fl ~ s hemställningsmotion 

beslöt Landstinget vid senaste vintersession hemställa hos landskaps

styrelsen om en utredning om möjligheterna att i brådskande ordning 

inrätta ett kronikerhem samt berättigade landskapsstyrelsen att, om 

formella förutsättningar för en utvidgning av medicinska avdelningen 

vid Ålands centralsjukhus i ovannämnt syfte förefinne 's , up:phY,I):a. en för 

ändamålet lämpad fastighet i Mariehamn eller dess närhet . Fö:r.-_ ut[::v~d

ningen i ärende t har l andskapss t yrelsen tillsatt en kommitte , vars be

tänkande härmed översän de s till Landstinget. 

Inrättandet av et t kronikerhem är en angelägenhet , som faller inom 

socialvården och står närmast i samband med socialhjälpsförvaltningen . 

Förval tningsgrenen ligger dock m~,- cke t nära sjukvårdsförv8:i_l \r1_~n. · 
Inom vartdera f örvaltningsområde t är det emellertid numeraAWmmunerna~ 
som äga taga initiativ till ordnandet av vård av detta slag och staten 

d0ltager häri med ekonomisk hjälp. Under sådana oms tändighe~er sakna s 

möjligheter att räkna med kompensation av u tgifter fö r ett kronikerhem . 

i landskapets regi. Landskapet k~n däremot enligt § 60 mom. 2 i land-
·- . -· . ' --- . - ~ ' . I I . ~· 

skapslagen om socialhjälp bevilja lån mot · låg ränta för anläggnings-

kostnaderna, såväl i det fall att kommunerna bygga -en 'helt ny ans t alt 

som pckså i det fall at t en byggnad inköpes och ombygges för ändamålet. 

Enligt ·de uppgifter landskapsstyrelseri erhållit skulle lån" på 'ända till 

70 % 'av anHiggri i ngsko stnaderna för ' laridskorrimunernas ·- anstal t sbyggen en_._ 1 I I' 
l igt · ifräga_varånde · stadgande l~unna -påräkiias. ~ Hit t i ll s ha d.yiika · lån li~ 
väl i Öke -· bevii3åts . · :.•. ·- · ·· · "'• 

Utv~ 'ckl :Li1geri på: · det medic j_nska«:mråGiet synes le d§. till att ·en dal " av dG 
kroni skt sjuka genom sjukvård kunna gör as arbetsf~ra. ' . J)et · är '' sanno;... 

likt, a tt 1i a.tse r na på ceritrals-j'i).khysets medicinska -avdelning· icke 
komma att~ förslå för dei> framtida behovet ; ·- Landska:pssty!-e1sen· har ' 

för avsikt att ' a~hålla om · tillstånd hos medicinalstyrelsen att använda 
· epi.deiri"iavdelningens 10 platser som reserv' på--Ben medicinska ·avde-lningen. 

Det fÖre-fal1er - sannolik t -, att någOt hinder · dårfor icke: f öi-·eligger ~ 
- K'o:inmi t ten för utredni ng av mojlighe.terna· ~'tt . i ' iandskape't inrä·tta en . 

kömrnuna·l :diellanskola har koinmi t . til:).. aen slutsatsen' . 'att:-· sjukhu'Sbyggna-

derna i Go .dby · kun~e användas t:l.11 ·eh · provisorisk konnnunal -- mellan·skol.a 

och på g::-und ·härav anhållit om att land~k8.psstyrclsen måtte reservera 

byggnaderna för dett a ändamål t; lJ hösten 1958. · :Landskap sstyrelsen• har 
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dock ansett frågan om kronikervårdens lösande vara mera brådskande och 

vill fördenskull ge företräde åt en anhållan om sjukhusbyggnadernas 

utP ' ·ttja,nde för detta ändamål. 

Då landskapsstyrelsen helt omfattar kommittebetänkandet, föreslår 

iandskapsstyrelsen 9 att Landstinget måtte bevilja landskapsstyrelsen 

tillstånd att föryttra (eller utarrendera) Godby sjukhusbyggnader, s å 

att denna möjlighet kan övervägas av kommunerna. Fastigheten är icke 

äldre än att den med måttliga ombyggnads- och reparationskostnader 

kunde tjäna det föreslagna ändamålet och är otvivelaktigt ett medel för 

en snabb lösning av frågan. Landskapsstyrelsen beräknar ett pris om 2 

miljoner mark såsom skäligt för byggnaderna (förutom läkarbostadsbygg

naden) jämte en tomt om c ~ a 20.000 kvadratmeter. Det bör givetvis atå 

kommunerna fritt att överväga andra möjligheter att ordna frågan på ett 

ekonomiskt fördelaktigt och ändamålsenligt sätt. 

På grund av det ovan anförda och med hänvisning till kommitteb e

tänkandet får landskapsstyrelsen vördsamt föreslå , 

att Landstinget måtte berättiga landskaps

styrelsen att överlåta sjukhusbyggnaderna i 

Godby förutom läkarbostadsbyggnaden jämte ett 

jordområde om ungefär 20.000 kvadratmeter fö r 

ett pris om 2.000.000 mark till de åländska 

kommunerna för inrättande av ett kroniker

hem eller för en kommunal mellanskola där

städes. 

Mariehamn, den 21 november 1957. 

P ,;;") J 

å landsk~~&rzeens 

Lantråd ~'}(,!' r,-~~"t'4:11'1~ 

~~ssekreterare 
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Till Ålands landskapsstyrelse. 
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från kommitten för utredning av frå

gan o~ kronikervården i landskapet 

Åland. 

Kommitten har av Landskapsstyrelsen erhållit i uppdrag att utreda, 

hc~ru kronikervården i landskapet snabbt kan lösas på ett tillfredsstäl

lande sätt, och har i sådant avseende tagit del av de i Ålands landsting 

tillkomna handlingarna i ärendet, tagit kontakt med medicinalstyrelsen 

och besökt Godby för att ~ndersöka möjligheterna att använda sjukhusbygg

naderna där för ändamålet. Såsom resultat av kommittens arbete får kom

mitten härmed framföra följande: 

Antalet vårdbehövande kroniker inom landskapet är i viss mån svårt att 

uppskatta, då en del av dem troligen kan vårdas . i hemmet. Tidigare har 

beräknats, att antalet skulle uppgå till ett 40~tal och kommitten har 

icke funnit anledning att korrigera detta antal. Kommitten anser dock, 

att en anstaltsvård för kroniker i landskapet kunde till att börja med 

rlaneras med cirka JO platser under förutsättning att utbyggnadsmöjlig

heter beaktas. För detta antal platser beräknas behovet av personal var a 

minst 15 anställda: föreståndarinna, översköterska, biträdande skMterska 

och vårdbiträde, 3 vårdbiträden, kokerska, köksbiträde, 3 städerskor, 

tvätterska, vaktmästare-eldare samt som arvodestjänster l äkare och ekonom. 

Platsantalet torde kunna utökas tj_ll 40 utan nämnvärd ökning av löneut
gifterna. 

Av det ovanstående kan man draga vissa slutsatser om utrymmesbehov et . 

Patientplatserna böra placeras i en- eller tvåpersonersrum, helst icke 

stö:rre antal i ett rum, varför minst femton rum erfordras för detta ände.

mål. Bostäderna för de anställda bör ordnas i egna rum förutom förest 8.n7 

dar innan, överskNterskan och vaktmästaren, som böra få bostadslägenheter. 

Vidare erfordra$ $amlingsrum för patienterna, köksavdelning, läkarmottag

ning, kansli, m.m. Av tilibudsstående möjligheter att snabbt ordna fr~

gan kan endast tvenne fastigheter tagas i beaktande, sjukhuskomplexet i 

Godby och Föreningen Folkhälsans fastighet i Mariehamn. 

Kommitten för utredning av frågan om inrättande av en kommunal mellan-

skola har införskaffat utredning om kostnaderna för en ombyggnad av s juk

husbyggnaderna i Godby till mellanskola. Denna utredning kan utnyttjas 

för jämförelse i detta sammanhang. Kostnaderna skulle enligt utredningen 

stiga till 12 Mmk och borde vid utnyttjande av fastigheterna till kroni

ke:rhem ställa sig något lägre, då härvid ändringarna skulle bli obetydli

ga, De flesta kostnaderna skulle i det senare fallet gälla uppsnyggning 

av lokaliteterna; dock bör hela värme- och vattenledningssystemet över

ses· Vattenfrågan torde numera kunna ordnas genom överenskommelse orn d e l-~ 
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tagande i en redan borrad bergborrbrunn, som har tillräcklig kapacitet. 

Genom köp eller u:pphyrning av Folkhäl sans fastighe t i Mariehamn kunde 

ett kronikerhem inrättas där, vilket innebure. en lösning, som i vissa av-, 

5 ,"enden vore bättre ä n den föregående utvägen. Fastigheten är n äs tan ny 9 

,-ar för reparat ions- och om.byggnadskostnaderna skulle inskränka s i g till 

f~: :d1ållandevj_ s små belopp . Man k an likväl inte räkna me d att lösningen 

'Jd de tta sätt s kulle ställa sig billiga re än den f öregående, ty ett inl~öp 

av fas tighet en ifråga skulle i detta fal l ställa sig väsentligt dyrare. 

I:'. där t ill kommer, a tt utrymme i fastigheten icke gärna kan beredas f ör 

if1E:2 än ett 1 5-tal patienter med tanke på att ungefär halva byggnaden mås-

-+; ,; :' ese1~v~ras för tjänstebostäder i b l ir denna lösning mindre tillfreds

st :illande, En till byggnad vore ofr ånkomlig och tomtutrymmet är tämligeE 

oegränsat . 

Vid en j ämförelse mell an de båda al t ernat iven har kommitten stannat. 

för at t s jukhusbyggnaderna i God by s tälla sig l ämpligas t för ändamål et,, 

Till en börj a~ skulle endast den södra f l yge l n, uppf örd 1 925 (I vän.) oc~ 

~ 94 g ( II v 8.n. ) tagas i anviindning för pat i entrum) de gamla bostadsrummen 

i 2~dra v åningen och pe rs onalbostadsbyggnaden för tjäns tebostäder och 

!ci)rnavdelningen med ny inredning till kosthållet. Vissa rum i I våningen 

tu1de dessutom utnyttjas f ör särskilda behov. I mån av behov kunde h em

E!8~ utvidgas genom omändring och re parat ion av utrymme na i I våningen och 

br:;:·C.e byggnaden kun:".la utan tillbyggnad inrymma sammanl agt 40 p l a t ser. Om 

JaEdskapet över l uter sjukhusbyggn o.den till detta ändamål, t orde de to1:9J a 

an: äggningsko stnaderna i Godby icke stiga till högre belopp än i Folkhäl

san;::i g Ctrd i Mari ehamn, men i. det senare fal l et blir p l atsantalet bl ott 

~~lften , vilket är för litet . 

Det är givet 5 at t l äget i Godby har sina nackdelar. Personalsvårighe

-:,er kunna förekomma, men kommi t ten r äknar dock med a tt l ägre sko lad v ård.

psr s onal n'J.mer a skall f:i_nnas 2. ~t ti llgå i tillräcklig omfat t ning om blott 

J. 0:1 :mi vån är skäJ i g. P&ac er ingen är icke heller den i deali ska med tanke 

På buss fö rb i nd e l s erna, men å andr2 s idan h ar besökande mö jlighe t att r esa 

både med buss och, p ersonb i l ut a n s törr e svårigheter och geogr a fi skt ä r 

~u l äge t c entralt. Avs t åndet till cent:ral s jukhuse t torde i cke spela n å

t an roll - r esan tar ungefä~ 1 5 mi nuter. Godby ä r fortfarande en viktig 

knu t punkt på l anQ.sbyg den mc-; r1 l'-;.k are 9 veterinär, tandläkare, apo t ek, l än s . . 

1Y'.a11skont or o. s. 'T. En stor förde l är också det trivsamma l äget och mö j

lighe ten att erhålla e n tillräcklig t stor tomt fö r anläggningen. 

Det synes sålunda vara den s ~väl ur teknisk som ekonomisk synpunkt 

lämpligas t e l ösning en att för l ä gga kronikerhemmet till den gamla s jukhus-

byggnaden i GodlJy, Kommi tten kommer därför nedan att föreslå, att l and-

3kapss tyr e l sei1. överlåter s jukhuskom:plexet i God by jämt e tillräcklig t omt-
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mark till detta ändamål. 

Slutligen bör den rent organisatoriska sidan av saken beröras. Kom

mitt~n har kommit till den slutsatsen, att det här är fråga, om en för~ 

valtningsangelägenhet, som faller inom socialvårdens område. Sålunda 

finnes icke i riket ett enda statligt eller halvkommunalt sjukhus enligt 

vad kommitten inhämtat, som skulle omfatta något slag av egentlig kroni

kervård. I den mån en kroniker behöver egentlig sjukvård, bör patienter1 

givetvis överföras till ett sjukhus. Men kronikervården som sådan är t::n 

social och följaktligen kommunal fråga, som de åländska kommunerna borde 

lösa gemensamt genom bildande av ett kommunalf örbund för ändamålet eller 

genom att anförtro kommunalförbundet för åldringsvård, som redan tidiga

re arbetar med närliggande angelägenheter 9 också denna uppgift. Den 

sistnämnda möjligheten torde vara den praktiskt lämpligaste m~d tanke 

på att gränsen mellan åldringar och kroniker är rätt flytande. Givetvis 

kan kommunalförbundet för detta ändamål få i landskapslagen om social

hjälp förutsatta lån till låg ränta. 

På grund av det ovan framförda får kommitt~n vördsamt föreslå, 
att Landskapsstyrelsen måtte erbjuda 

kommunalförbundet för åldringsvård sjuk

husbyggnaderna i Godby jämte tillräcklig 

tomt till kronikerhem för ett lågt pris, 

samt 
att detta betänkande på lämpligt s~tt 

måtte bringa$ till de åländska kommuner

nas kännedom. 

Mariehamn, den 29 oktober 1957. 

Gunnar Hellström Gunnar Jansson 

Harry Lindfors Paul :Slomg_vist 

Rolf Sundman. 


