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LAGUTSKOT'fETS BETÄNKANDE nr 

4/ 1990-91 rried · ahledning av ltm Pekka 

Tuominens '.herhställningsmotion till 

landskapsstyre!Sen om ett utvidgat 

bidragssysterh för att underlätta boen

det för åldringar och rörelsehandikap

pade. 

Landstinget har den- 8 december 1989-,ir'tbegärt lagutskottets yttrande över motio

nen. Utskottet, som hört socialinspektören · Ann:.:Christine 'snellman, får härmed 

anföra följande. 

I motionen föreslås att större bidrag iin hittills borde vara möjliga att erhålla för 

ätgärder;,~9m underlättar boendet för åldringar och rörelsehandikappade. Behovet 

av handikappanpassade bostäder ökar enligt motionären bland annat som följd av 

förändringar i befolkningens åldersstruktur. 

Genom den år 1987 förnyade handikapplagstiftninge11 beviljas landskapsandel för 

utrustnings-, reparations- och ändringsarbeten på bostäder ·för åfdringar och 

hanqi~9-ppci:de för kostnader upp· till för närvarande 48.000 mark. 'Kommunerna kan 

även' beviljas landskapsandel för andra utgifter som undetlättår handikappades 

boende. Utskottet hänvisar här dels till punkterna 2.1.11 - 13. i social- och 

hälsovårdsplanen för åren 1991-1995, dels till sitt betänkande nr 31/ 1988-89, som 

; pä,r,mare redogör för handikapplagstiftningens möjligheter att understöda handikap

pades boende. 

Inom ramen för lagstiftningen om främjande -av bostadsproduktfon kan pensionärer 

beviljas bidrag för vissa nödvändiga reparationer och ändringar av bostäder, 

exempelvis för att unde_rlätta användningen av hygienutrymmen och kök. Bidraget 

är inkomstprövat. 

Utskottet konstaterar sålunda att förutsättningar redan finns för att i individuella 

fall bevilja stöd som underlättar åldringars och handikappades boende. Utskottet 

finner samtidigt att det vid sidan härav är viktigt att sträva till generella lösningar 

som underlättar boendet för berörda grupper. På grund av det huvudsakligen rätt 

småskaliga byggandet i landskapet innebär dock sådana åtgärder ofta att byggnads

kostnaderna stiger. 
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Utskottet har'; inhämtat att landskapsstyrelsen den 20 september detta år fattat 

viSsa principbeslut som avser att' främja de handikappades boendeförhållanden~ Vid 

·; ·beviljande av bostadslån ·prioriteras " .•• projekt som avser att skapa en skälig 

·'beredskap: för anordnande av ··boende för handikappade i allmänhet och gravt 

handikappade i synnerhet". Vidare beslöt landskapsstyrelsen uppmärksamgöra kom

. munerna på den ·rätt till , .. .gefivkeboende som handikapplagstiftningen ger gravt 

handikappade (se ovan). 

:.Landskapsstyrelsen har vidare:1uppdtagit åt handikapprådet. och bostadslånekommis-

· sionen att utarbeta en promemoria om " ••• vilka kriterier ·som skall tillämpas i 

fråga om handikapptillgänglighet vid prioritering av projekt fön. beviljande. av 

landskapets bostadslån ••• ". Detta arbete pågår och torde kunna slutföras redan 

''under innevarande än Kommuner ·och andra berörda' kommer därefter att informe

.' ras; · Landskapsstyrelsens social- och · hälsovårdsavdelning medverkade vidare i 

början av detta år i ett seminarium angående bl.a. handikappvänliga· byggprojekt, 

byggbestämmelser och finansiering. 

'Utskottet, som· delar motionärens uppfattning om det angelägna .l att· underlätta 

boendet för åldringar och rörelsehandikappade, har ftmnit att de ·.i motionen 

efterlysta åtgärderna. delvis redan förverkligats och delvis är under utredn:ing, 

Varför någon hemställan i detta skede inte• befunnits nödvändig. Utskottet föreslår 

: ·därför att motionens kläm förkastas~· 

·Ledamoten Anderssön anser att klämmen borde godkännas och har därför anmält 

avvikande åsikt • 

. Med'hänvisning till' det anförda får utskottet vördsamt föreslå 
... l ···::· .· 

. ..., ~· 
: ... · ... • 1.~;..: · att Landstinget måtte förkasta hem

ställningsmotion nr 6/1989•90. 

Mariehamn den 22 november 1990 
.';' . . - ·, . . . . .·.":. '; 

På lagutskpttets vägnar: 

Jan-Erik Lindfors 
viceordförande .. 

t.' , -~ . 

i. .. ' 

Lars Ingmar Johansson 
sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: viceordföranden Jan-Erik Lindfors 
samt ledamöterna Andersson, Christer Jansson och Karlsson. 


