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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 

5/ 1990-91' med anl~dning avJtm Ingvar 

B jör lings hemställningsmotion. till 

landskapsstyrelsen om utredning av 

möjligheterna att handikappanpassa en 

befintlig simbassänganläggning. 

· talit!stfri~~t' har den 26 mars 1990 inbegärt lagutskottets yttrande över motionen. 

' tifs'kofi:e1:, som hört socialinspektören· Ann-Christine Snellman, får härmed anföra 

följande. 
:i 

I motionen anges att vattenträning är viktig för rehabilitering av svårt handikappa

de, varför möjligheterna att handikappanpassa en befintlig bassänganläggning borde 

utredas. 

Frågan om byggande av en terapibassäng behandlades i landstinget vårsessionen 

198W tFLl' b~t.nr 9/1983-81.f.). Det konstaterades då att behov av en ny bassäng 

föreligger i stället för den bassäng som funnits vid Alands Centralsjukhus men som 

stängdes år 1981. Behovet bedömdes vara störst inom den· Öppna· vå.fden men även 

patienter vid centralsjukhuset och andra vårdinrättningar borde erbjudas möjlighe

ter till vattenterapi. Vid tidpunkten ingick en terapibassäng i byggnadsplanerna för 

Gullåsens långvårdsavdelning. 

Någon terapibassäng förverkligades inte vid Gullåsens tillbyggnad. Vattenterapin 

för olika handikappgrupper sköts tillsvidare huvudsakligen genom att olika privata 

bassänger utnyttjas. Möjligheterna till detta är dock begränsade. Utskottet betrak

tar inte den av motionären förespråkade möjligheten att handikappanpassa en 

befintlig bass~i'nganläggning som en ändamålsenlig permanent lösning. Temporärt 

kan situationen dock underlättas exempelvis genom att Alands folkhälsoförbund 

anskaffar något slag av mobil lyftanordning. 

En mera permanent lösning är enligt utskottet nödvändig för att tillgodose olika 

patientgruppers och handikappades möjligheter till vattenterapi. I social- och 

hälsovårdsplan~n för år 1991 - 199 5 anges att en dylik investering bör beaktas 

under planperioden. I förslaget till enskild årsstat för år 1991 ingår anslag för 

planering av en badanläggning inklusive en terapibassäng. Utskottet ställer sig dock 

tveksamt till ändamålsenligheten av en sådan kombinerad verksamhet och anser 

att förläggning i anslutning till en vårdanläggning eller en traditionell idrottsan-
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läggning vore att föredra. Enligt vad utskottet erfarit finns lämplig tomtmark 
'}:· ··.>. ,· . : . 

anslutning till Gullåsen. Inom Mariehamns stads förvaltning är vidare en utbyggnad 

"'> ~~ Idrottsgårdens simhall akt~ell, varvid handikappanpassning genom hiss och 

terapibassäng ingår i planeringen. 

~ ; ) . ; ' \ . 

Huvudansvaret för att lösa den i motionen berörda frågan vilar enligt utskottet på 

Ålands fo1khä1s6förbund. Utskottet har samtidigt kunnat konstatera att landskaps

styrelsen i egenskap av huvudman för centralsjukhuset och centralt planerande 

· ~yndighet för social- och hälsovården vid ·~lika wuM1en upp~är~sammat frågan. 

På grund av detta och eftersom ärendet redan aktualiserats i olika sammanha.n_g är 

en särskild utredning av möjligheterna att handikappanpassa en befintlig anlägg

ning . enligt utskottets åsikt för närvarande inte påkallad. Utskottet förutsätter 

' härvid att olika initiativ i sake~ samot;dnas. 

Med hänvisning tiJl det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

:•:.·· r •• ·-

att· Lands.tJnget måtte förkasta hem-

ställnin~~motion nr 57I1989-90. 

Mariehamn den 22 november 1990 

På lagutskottets vägnar: 

J~~-Erik Lindfors 
;·,.,jJ --

viceordförande 
. ~ :" 

Lars Ingmar Johansson 
,•· :' .. 

sekreterare 

·.r· 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: viceordföranden Jan-Erik Lindfors 
~ . . ~ , . 

sarrif ledamöterna Andersson, Christer Jansson och Karlsson. 
. ,., 


