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IAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 2/1973-74
med anledning av landskapsstyrelsens framställning till Landstinget med förslag till
landskapslag om behandl5.ng av berusade.
Med anledning av ovannämnda framställning 9 varöver Landstinget
inbegärt utskottets utlåtande, får utskottet vördsamt anföra följande:
Enligt utskottets mening är lagförslaget 9 såsom också landf'.kapsstyrelsen anför 9 huvudsakligen av sådant innehåll, att stadgandena
kan anses falla inom landskapets lagstiftningsbehörighet. Grund.en
för frihetsberövandet och det tvång 9 som de omhändertagna underkastas
bör uppenbarligen regleras överensstämmande med rikslagstiftningen9
likaså stadgandet i 11 § 9 som närmast bör hänföras till utsökningsväsendet.
Med tanke på de faktiska förhållandena i lancLskapet synes det
utskottet svårt att förverkliga lagförslagets syftemål inom den närmcste framtiden. Någon tillnyktringsstation finns inte 5nom la11d::.:'.k:apet
och kommer knappast inom den närmaste tiden att inrättas ver],;;:en på
offentligt eller pr:L vat initiativ. Också möjligheterna att förvnra
berusade i nuvarande polishäkten under de::-1 j_ 4 § föreE1krivna tiden
torde vissa perioder ligga utom möjligheternas gräns. Då likväl
stadgandena _är så utformade, att tillämp:fiingen blir beroende på de
'möjligheter att ordna behandlingen som faktiskt föreligger, finner
utskottet att lagförslaget kan antagas i stort sett oförändrat.
~moti ver_ing.

1.J..
_LJ.

Utskottet.har föreslagit en redal{tionell ändringo
Enligt rikets lag skall berusad, då hans hälsotillstånd ger
anledning därtill, utan dröjsmål föras till sjukhusvård eller under·kastas annan åt gärd som påkallas av hans tillstånd" Utskottet finner
.
.
det väsentligt att sjukhusvård i sådana fall uttryckligen nämnes
såsom ett första alternativ. För den polisman, som ansve.rar för de
första åtgärderna vid omhändertagande av en berusad, torde a:.'1svaret
väga tungt i de fall, då det förefaller honom troligt att den berusades hälsotillstånd inte är normalt. Utskottet har därför kompletterat
stadgandet i överensstämmelse med rikets lag.
12,_i. Enligt rikets lag kan tillnyktringsstati on inrättas på
åtgärd av staten eller understödas med statsmedel redan i:rman detaljerade bestämmelser om sådana, stationer utfärdas. Sådana stationer
torde ha inrättats på större orter på privat initiativ,, Då det möjligen kan dröja en tid innan bestämmelserna om tillnyktringsstationer~

- 2na utfärdas i riket och då landskapet av h änsyn till kompens a t i on
inte bör antaga bestämmelser härom förrän rikets bestämmelser ut färdats , anser u t skottet a tt möjli'ghet borde beredas för . i nrä t t ande
av sådan station på offe n t ligt eller privat i nitiativ . också vid en

01~

tidigare tidpunkt .
Med hänvisning till det anförda får utskotte t vör dsamt före slå,
att Landstinget må tte antaga lagförslaget
med följande ändringar :
1 §
Berusad som gripits med stöd a v 21 § landskapslagen om polisverksamhet~ (10/71) för att h å llas i förvar för tillnyktring, skall
behandlas och vårdas på sätt i denna lag stadgas.
2 §•
. I 1 § avsedd person skall av polisen föras till av denna upprätthålle n f ör v arings p lats för berusade. Har tillnyktringsstation inrättats, ska ll berusad i första hand föras till denna. Om den berusades hälsotillstånd ger anledning därtill, skall han utan dröjsmål
föras till sjukhusvå rd eller underkastas annan (utesl.) åtgärd som
påkallas av hans tillstånd .
10 § •
.Angående inrättande och upprätthållande av tillnyktringsstation
stadgas särskilt . Redan dä rförinnan kan tillnyktringsstation i
.§]fperimentsyfte inrättas och u pRrätthållas på å tgä r d av lan dskapet
' eller av landskapet understö~as inom r amen fö r landskapets i nkom st' och ut giftsstater .
Ut:ry mme na f ör tillnyktringsstation sk a l l g ranslcas och go d kännas
a v l a ndf)ka psstyrelsen.
i
Marieha mn, den 15
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