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LAG- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande 

nr 10/1971- 72 uec1 anledning av Ålands 

landskaps styrelses fraIJställnin g ti 11 

Ålands landsting ned förslag till land

skapslag angående ändring av landskaps

lagen oo bostadsbidrag för flerbarnsfaoil

jer . 

Sedan landstinget över fören ämnda framställning inbegärt lag-

och ekonooiutskottets betänkande har utskottet:i son i ärendet hört 

socialdirektöre n Leif Jans son och lagberednings sekreteraren Sune 

Carlsson, behandlat ärendet och f år häTIJed vördsaot anföra följande : 

Genori att i den före slagna ändringen i lagen orJ bostadsbidrag 

lagens tilläopningsområde utvidgats att även omfatta enbarnsfamil

jer har även en ändring av lagens 4 § skett, enligt vilken nu IJinsta 

bostadstypen koomer att owfatta winst ett rur1 och kök eller IJotsva

rande utrymrJe. S.k . enruiuuare korJE1e r sålunda genoD ändringen att 

beaktas. 

Socialstyrelsens barn."J.vårds- och befolkningsavdelning har i ett 

allmänt oeddelande av den 7 februari 1972 till koor;:iunalstyrelserna 

och vederbörande komnunala näI:md er belyst inne börden i 5 § b.eträf

fande boendetätheten sålunda: "Huvudregeln ä r fortsättningsvis, att 

antalet invånare bör vara oindre än två personer per ru11:1 köket ue d

:räknat som ruo. I lägenhet:i so rJ till utryr;iuet wotsvarar ett eller 

två rllil ochlfilk eller alltså i enrUlJJIJa re eller dubblett, f å r invå nar

antalet likväl vara två personer per rur;i. I lägenhet, som oDfattar 

Dinst fe111 ruD, kon invånarantalet äv en överstiga två personer per 

ruu. Enligt ovanstående f år invånarantalet i olika lägenhetstyper 

vara följande: 

Lägenhets typ 

1 r + kv 

1 r + k 

2 r + kv 

2 r + k 

3 r + kv 

3 r + k 

4 r + kv 

4 r + k eller större 

invåna rantal högst 

2 

3 

4 

5 

5 

7 

7 
ej begränsat" 

Enligt näo nd a rJe ddelande ä r orsaken ti 11 bo stadsbidragets s änkt a 

nedre gr ä ns den att ettbarnsfauilj en har koou i t ue c1 i kretsen bla nd 

nottagare av understöd. 

I l a ndskapsstyrelsens frarustä llning m;mäIJnes a tt då f mJiljer ned 

I I 

I 
I 

Il · 
I 

'1 ! 
I 



-2-

ett barn enli g t l agförslaget skall kunna beviljas bostadsbidrag, 

föresl ås ett härav föranlett tillägg till 6 § 3 mom. Enligt uppgift 

har emellerti d sagda tillägg utelämnats f:rån lagförslaget enär inne

börden av tillägget redan f r BL.1går av den tc:tbell vilken ingår i 6 § 

2 mom. 
Utskottet föreslår en ornstilisering av 3 § 1 mom. andra meningen. 

Hänvisningen i 8 § 4 morn. till 2 mom. bör vara till 3 mom. 

Då l agförsl aget icke i övrigt givit anl edning ti 11 saklig anmärk

ning, får utskottet vördsamt föreslå 
at t Landstinge t måtte antaga lagförsla....., 

ge t dock sålunda att 3 § 1 mom. och 8 § 

4 morn. erhåller följande lyd else: 

3 §. 
Som b8rnfarnilj avses i denna l ng farnilj, som har minst ett till 

s3L11Ja hushåll hörande barn a tt försörja. Till barn soo skall för

sörjas hänföres även fosterbarn, vilke t familj en varaktigt försörjer. 

Som barn, som skall försörjas, betraktas barn under 16 år så ock 

barn som fyllt 16 men icke 20 är och som fortsätter sin skolgång 

eller sina studier, eller arbe tsoförmöge t barn. 

8 §. 

Kan på felaktiga grunder erl agt bostadsbi~rag icke återindrivas 

på sätt i 3 mom. stadgas, må länsstyTelsen på fr~~ställning av korn- 

munen å l ägga den som lyft bostadsbidrag att återbetal a detta bidrag 

till landskapsstyrelsen. 

Mariehanm, den 7 apri l 1972. 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

a~~~ 's 
ordförande 

. I. 
'lS-~ l._ ( -----

Bj arrt e Olofsso * 
sekreterare. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Olof Lindström, viceordförnn

den Viktor Arvidsson s&~t ledrunöternn Olof Jmisson, Erik Lundqvist 
och Rolf Carlson. 
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9-15 §§. 

(Lika som landskapsstyrelsens framställning) . 

16 §. 
Denna lag------ (1 moo. )---- juli 1972. 
(2 morn.. lika sorJ kulturutskottets förslag) . 

Utan hind er----- ( 3 DOE1. )-------helt införts. 
Utan hinder------(4 mom.)--------oktober 1972. 

Mariehamn, den 27 mars 1972 . 
På stora utskottets vägnar: 

Bör je Hagström 
ordför ande 

Max Carl ber~ 
sekreterare. 
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Närvarande i utskottet : Ordföranden Börje Hagström, viceordförande 
Peder Söderström, ledamöterna Göran Bengtz, Bjarne Björklund, Sven 
Friberg, Olof Salmen, Ragna Sanders, Göte Sundberg, Torvald Söder
lund samt ersättarna Erik Lundqvist och Göran Fagerlund vardera 
delvis. 
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