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r.uiturutskottets 

229 

betän,-

. ,,o 1/1942 

.ll ' 

kande :i :o l/ 1 9-4 2 med anl'e"' . · ~lm,ng av rep-

resentant en Fannv . 
., sun,dst1•fö11s pe tition 

1q :-o 61,1·942 '/, t 111 Ål • ands _ landsttn.g· med 

forsl:ag, att landstinget 
måtte lämna• 

lands~apsstyrelsen i uppdra·g att o·lll! 

möjligt till s.tundande höatsession in-

komma med tör.·s1ag till lanclskapslag 

tör slöj <l.Holor. 

Förenämnaa pe tition, varöver ]anast1nget inbe

. .. gär.t . .ku.1.tu.ruts1c.ot_t _e_t _s utlåtande, har urslcottet benand

i-at och får tö-.c land.s·tinget ViÖrdsammast framhålla föl-

jande: 

Inom lar..<1s1Cape t arbeta sedan 'år ll92) en rast·. 

oc.h en ambull·erande s.löjdskola, b·,e träftande• V>1Has 

veruamhe t och orp:ani sat ion. rikslags t.1-!tningen ti n-

llämpa ts. Då denna· l 'ikväl är avseaa. tör väe ent.11gen r, 

andra t'örhå ll'anden än de inom. l1anc1uap11t r ådande , har 

denna •J h e rt .uärv,id kunnat v1nn.a till!ämpn1nii:, Sållun

aa AKr man varit . tvungen att 1· många väsentliga punk

ter avvrika trän, gällande r•a.,g, varv•id ett visst tillvä-

gagån gssätt utkr1stall1s•rat sig och blivit kutym. Så 

hava lagen och törordningan @m ambulle rand e hemslöjd

Skolor i riket hit t1Ilämpata beträffande a sn fasta 



r1csamhetsområdets ringa o~r 

stolan, emeö.an ve 
att'n1n 

t ej JCan st1•ga t11] det i lage € €~ 

att e1evantale 
n o~. r 

.. ior stipulerade; ej heller har den. . aeta 

bemsloJdsko 
1 ånn ·· 

rbetsAret stadgade tiden kunnat r- a~, 

ö.a lag tör a 
. OlJae 

"t 8 
enligt reglementen, t1lltä111ga b • 8~0 

1orna sio a 
8 Blut ' 

Alingar m8llan myndigheter och S:kolorn °c1i 

undernanu 
as di 

tioner, varfö-r törevaranc1e l-a:gst1ttn1ngs1n1 tiativ 
O 

l'e:ki 

elaktigt är värt beaktande. Ytterligare önskar t,q, 

V 
-

Utsk 

1 
ot, 

tet tramhella, att lantmannasko ans och tolknögsk 
Olans 

verksa.mllet r oö.an reglerats genom landskaps1ag. 

På grund av ovansagda tår utskottet 
vöraaalll, 

ruast föreslå 

att landstinget mått• lämna landskapssty 
1 

r e1e 

sen 1 uppdrag att inkomma mea förslag till landat 
apa-lag 

för slöjdskolor. 

Ma_rhhamn, den 2 f ebruari 19'42 
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Närvarande 1 utskottet: Carl Holmqvist, ordförande , 

Fanny Sundström och Lenna, rt u inattsson. 


