
LAG- OCH EKONOMIUTSI<OTTETS 

BETÄNKANDE nr 15/ 1986-87 med an·" 

ledning av !tl Barbro Sundbacks hem~ 

ställningsmotion till 1andskapsstyrel

sen angående möjligheterna för hyres

gäster i bostadsbelånade hyreshus att 

delta i beredningen a\' beslut som 

gäller hyresförhöjningar. 

Landstinget har den 4 april 1986 inbegärt lag- och ekonomiutskottets yttrande över 

nämnda motion. Utskottet som i ärendet hört t.f. bostadslåneinspektören Björn 

Ekblom och ordföranden för Ålands hyresgästförening r.f. Kaj Herlin får i anledning 

härav anföra följande. 

l motionen sägs att hyresgästernas insyn i och möjligheter till inflytande över 

beslut gällande sina boendevHJkor är synnerligen bristfäHiga i landskapet rnrför 

Jandskapsstyrelsen bör utarbeta ett system som innebär att hyresgästerna i 

bostadsbe!ånade hyreshus ges möjligheter att delta i beredningen av beslut som 

gäUer hyresförhöjningar. 

Enligt Jandskaps1agen om bostadsproduktion 26 § 2 mom. fastställs en maximihyra 

för landskapsbelånade bostadshus enligt vissa av 1andskapsstyrelsen fastställda 

grunder. En stor del a\' denna hyra uppbärs för täckande av bostadsbolagets 

kapitalkostnader, d.v.s. ränte- och amorteringskostnader. Utskottet konstaterar att 

det inte är möjligt för hyresgästerna att påverka dessa kostnader eftersom 

bostadsbolaget i regel påtog sig kostnaderna redan när lånen upptogs och när 

byggnadsbeslutet fattades. Beträffande driftskostnaderna önskar utskottet fram

håHa att det torde stå klart för alla och envar att ökad användning av t.ex. värme 

och Yatten i ett bostadshus direkt påverkar drifts- och därmed boendekostnaderna i 

negativ riktning. 

och ekonomiutskottet konstaterar att de grunder enligt vilka bostadsbolagens 

hyror fastställs är offentliga varför information och upplysningar på intet sätt idag 

omöjliggörs. Det torde ligga i en organisations, som Ålands hyresgästförenings, 

att informera hyresgästerna i dessa frågor. 

Utskottet konstaterar slutligen att de i motionen nämnda hyreshuskommitteerna 

och hyresgästorganisationerna i riket är helt frivilliga varför liknande organ redan 

fullt rnöjHga att vid behov inrätta också på Åland. 
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Ledamoten Lund anmäler avvikande åsikt och anser att betänkandets motivering 

bör bringas !andskapsstyrelsen till kännedom. 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet härmed vördsamt 

Mariehamn den 19 mars 1987. 

att Landstinget måtte förkasta hem

ställningsmotion nr 39I1985-86. 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Bjarne Björklund 

ordförande 

Susanne Eriksson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Björklund, viceord

föranden Lönn samt ledamöterna Harry Eriksson, Lund och Mattsson. 


