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FINANS- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande

N~

9/l951 med anledning av landstingsmannen Rickard
~

9/1951.

Lindroths petition med förslag, att Landstinget
ville giva landskapsnämnden i uppdrag att inkomma
med utredning om möjligheterna att åstadkomma en
tidsenlig vård av medellösa åldringar i landskapet. · (32/l951).

Med anledning av förenämnda petition får utskottet härmed
vördsamt anföra följande:
Utskottet är fullt medvetet om att det nuvarande kommunalhemmet
i Grelsby inte är på långt när tillfredsställande. Ett tidsenligt
kommunalhem kan knappast heller åstadkommas genom att reparera
och utföra tillbyggnader på det gamla kommunalhemmet, utan måste
ett helt nytt kommunalhem så småningom byggas eller på annat
sätt anskaffas. Emellertid är utskottet jämväl medvetet om, att
kommunerna i landskapet för närvarande är hårt pressade med de
utgifter, som nybyggnadsföretag på andra områden, främst centralsjukhuset, medfört, varför det för närvarande ställer sig svårt
för att inte säga omöjligt för kommunerna att sätta igång med ett
såpass dyrbart företag, som inrättandet av ett nytt kommunalhem.
Till dess kommunerna få råd och lägenhet härför är inte annat
att göra än att försöka göra det nuvarande kommunalhemmet så tillfredsställande som möjligt.
På senaste tid har från flera håll gjorts privata initiativ
för att åstadkomma någonting bättre än kommunalhemmet för landskapets åldringar. En samordning av dess

privata initiativ sins-

e.mellan . och med · ko~1.munalförbundets strävanden anser utskottet vore
synnerligen önskvärt, då landskapet i sin helhet på det sättet
kunde draga största nytta av de medel, som på olika sätt samlas
in.

Då emellertid åsta.dkorrun.andet av en bättre vård för landskapets
åldringar är en komm.\ll181 angelägenhet och landskapsnämndens roll
i detta sammanhang endast är den övervakande . myndighetens, icke
direkt initiativtagarens, anser utskottet att någon direkt ätgärd
från landskapeta sida för att åstadkooma ett eytt kommunalhem,
inte kan komma ifråga.
På grund av vad sålunda anförts får utskottet vördsamt föreslå
att förenämnda petition inte denna gång måtte
föranleda någon åtgärd från Landstingets sida.
Mariehamn den 27 februari 1951.
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I ärendets behandling ha deltagit:

o~dföranden

Helin, vice-

ordföranden Bengtz samt ledamöterna Häggblom, Lennart Mattsson
och Andersson.

