
TILLGÄNGLIGHETSUNDERSTÖD 2020

Vasa stad beviljar tillgänglighetsunderstöd till:
· föreningar, sammanslutningar och mindre företag för förbättring av tillgängligheten och nå-

barheten till service- och verksamhetslokaler.
· husbolag för undanröjande av rörelsehinder så att det blir möjligt för rörelsehindrade att ta sig

in i bostadshus, bostäderna eller andra gemensamma utrymmen.

Syftet med tillgänglighetsunderstödet är att förbättra tillgängligheten i Vasa stad. Staden beviljar
tillgänglighetsunderstöd inom ramen för anslagen under vederbörande kalenderår. Tillgänglig-
hetsunderstödet är högst 30 procent av de godkända totalkostnaderna för projektet, dock högst
3 000 €.

Tillgänglighetsunderstöd kan beviljas föreningar, sammanslutningar och mindre företag med Vasa
som verksamhetsort. Som förening betraktas föreningar som är registrerade i patent- och register-
styrelsens föreningsregister. Med sammanslutningar avses skatterättsliga sammanslutningar, och
de kan utgöras av bl.a. andelslag, universitet, församlingar eller stiftelser. Med mindre företag av-
ses företag med färre än 50 anställda. Understödet är prövningsbaserat och behovet av det be-
döms alltid från fall till fall.

Tillgänglighetsunderstöd beviljas för förbättrande av service- och verksamhetslokalers tillgänglig-
het och nåbarhet samt för avlägsnande av rörelsehinder i bostadshus. Understöd beviljas för såd-
ana åtgärder som gör det möjligt för personer med nedsatt hörsel eller syn eller ett rörelsehinder
att ta sig till, röra sig och verka i service- och verksamhetslokaler samt husbolags utrymmen hin-
derfritt. Vid beviljandet av understöd fästs uppmärksamhet vid lokalernas tillgänglighet som hel-
het. Understöd kan beviljas exempelvis för följande åtgärder:

· byggande av ramper/tröskelramper
· sänkning av trösklar
· avlägsnande av trappsteg
· breddning av dörröppningar
· installation av räcken
· automatisering av ytterdörrar
· mobilbaserat eller digitalt låssystem i ytterdörren (som en del av automatisering av ytter-

dörren eller breddning av dörröppningar)
· effektivering av belysningen vid entrén och/eller installation av rörelsedetektor
· utvidgning av hiss/hisschakt uppåt eller nedåt till exempelvis gemensamma utrymmen, ut-

ökning av dörröppningar på våningsplan, omändring av hissars svängdörrar till automatiska
gliddörrar

· installation av induktionsslinga
· andra motsvarande åtgärder



Tillgänglighetsunderstöd kan också beviljas för tillgänglighetskartläggning i anslutning till de ovan
nämnda åtgärderna.

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) beviljar också tillgänglighetsunderstöd
för bostadshus. Vasa stads tillgänglighetsunderstöd är inte beroende av ARA-understödet, men
det kan fås utöver ARA-understödet. Mer information om ARA-understödet hittas på adressen
https://www.ara.fi/sv-FI/Lan_och_bidrag/Reparationsunderstod/Tillganglighetsunderstod.

Ansökan om understöd

Staden beviljar understöd på basis av ansökan. Understöd ansöks hos Vasa stads fastighetssektor
på blanketten för ansökan om tillgänglighetsunderstöd senast 31.10.2020. Ansökningsblanketten
finns på stadens webbplats på adressen www.vaasa.fi/sv/info-om-vasa-och-regionen/ta-kontakt-
vasa-stad/understod/tillganglighetsunderstod. Ansökan om understöd behandlas alltid inom ra-
men för ansökningsanvisningarna och -tiden samt det anslag som har beviljats för understödet.
Den som ansöker om understöd godkänner samtidigt stadens rätt att övervaka och granska samt
förbinder sig att följa villkoren i denna anvisning om ansökan. Vasa stads byggnadsingenjör kan
granska det objekt som understödet gäller innan arbetena inleds, medan arbetena pågår och/eller
när åtgärdshelheten är klar.

Ansökningarna om understöd tillställs adressen:
Vasa stad/Fastighetssektorn
PB 2
65101 VASA

Besöksadress: Kyrkoesplanaden 26 A, 2:a våningen

Till ansökan ska bifogas:
· husbolagets godkännande av projektet (om åtgärden berör ett husbolag)
· eventuellt bygglov
· planer/ritningar över projektet
· teknisk specifikation av åtgärderna och arbetsbeskrivningar
· utredning om kostnaderna för projektet

Utbetalningen av understödet
Understödet betalas ut i en rat när arbetena är klara. Understödet betalas enligt de verkliga kost-
naderna, dock högst det understödsbelopp som anges i beslutet om understöd. Ansökan om utbe-
talning av understödet ska inlämnas senast 1.12.2021, och då bör åtgärderna vara klara. Ifall arbe-
tet inte blir klart inom utsatt tid, flyttas understödet inte automatiskt till följande år utan då måste
en ny ansökan om understöd lämnas in och den behandlas då i enlighet med ansökningsanvisning-
arna och -tiden samt det anslag som har beviljats för understöd det året.



Utbetalningen av understödet ansöks med en ansökan om utbetalning hos Vasa stads fastighets-
sektor. För utbetalningen ska fastighetssektorn tillställas en kalkyl över de verkliga kostnaderna för
projektet och kopior av fakturorna och betalningsverifikaten, av vilka det framgår att fakturorna är
betalda till betalningsmottagaren. Byggnadsingenjören kan komma och granska det färdiga arbe-
tet innan understödet betalas ut.

Understöden betalas ut i den ordning som ansökan om utbetalning lämnas in. Ifall anslaget inte
räcker till för utbetalning av tillgänglighetsunderstöd, flyttas ansökningarna till följande år och be-
handlas de inom ramen för ifrågavarande års anslag.

Understöd som har betalats ut på felaktiga grunder kan krävas tillbaka. Understödet krävs tillbaka
om den som har erhållit understödet har gett felaktiga eller vilseledande uppgifter till staden i an-
slutning till understödet eller om understödet har använts för något annat ändamål än det är be-
viljat för. Den som har erhållit understödet ska utan dröjsmål betala tillbaka till staden det under-
stöd eller den del av understödet som har erhållits på felaktiga grunder.

Tillgänglighetsunderstöd beviljas inte sådana bolag i vilka Vasa stads ägarandel är betydande.

Ytterligare information ger Vasa stads fastighetssektor:

E-post: asumispalvelut(at)vaasa.fi

Byggnadsingenjör Jouko Seppänen
tfn 040 553 8707
jouko.seppanen(at)vasa.fi

Bostadssekreterare Saana Lehtonen
tfn 040 168 6414
saana.lehtonen(at)vasa.fi

Tillgänglighetskoordinator Elisabeth Hästbacka
tfn 040 095 6221
elisabeth.hastbacka(at)vasa.fi

Ansökningsanvisningar och blanketter finns på Vasa stads webbplats
https://www.vaasa.fi/sv/info-om-vasa-och-regionen/ta-kontakt-vasa-
stad/understod/tillganglighetsunderstod/


