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LAG- och EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNK!\NDE nr 18/ 

1977-78 med anledning av ltm Göran Bengtz~ m. 

hemställningsmotion angående åtgärder för 

av lagbestänunelserna rörande lån för bostads

produktion. 

Landstinget har inbegärt lag- och ekonomiutskottets utlåtande över 

hemställningsmotion. Utskotet, som i ärendet hört lantrådet Alarik 

och byggmästaren Alvar Dahl, får med anledning härav vördsamt anföra föl

jande. 

Utskottet har konstaterat, att syftemålet med landskapslagen om bostads

produktion i huvudsak är att stimulera produktionen av nya bostäder. Lagen 

syftar således inte till att hjälpa medborgare med svag ekonomi att finan

siera införskaffande av bostäder. En annan sak är att lagen obestridligen 

indirekt även har en sådan effekt. 

Hänvisande till det anförda anser utskottet det vara oändamålsenligt att 

i detta skede införa av motionärerna föreslagna ändringar i landskapslagen 

om bostadsproduktion, eftersom sådana ändringar skulle stå i direkt strid 

med lagens anda och mening. 

Utskottet har vid behandlingen av motionen konstaterat, att den nuvarande 

lagstiftningen om lån till bostadsproduktion innehåller allvarliga brister 

bl.a. på så sätt att stadgandena i landskapslagen om bostadsproduktion i 

många fall lätt kan kringgås och även så att resultatet av korrekt lag

tillämpning ofta upplevs som orättvist och ojämlikt. Utskottet anser där

för, att en totalgenomgång av den aktuella lagstiftningen är behövlig. Ut

skottet ställer sig inte avvisande till att förslag i sådant sammanhang 

framställs om reformering av lagstiftningen så, att även sociala aspekter 

ges betydande vikt vid prövningen av vem som kan komma i åtnjutande av 

bostadslån. 

Hänvisande till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte förkasta motionen, samt 

att Landstinget måtte heIIE.tälla hos landskaps

styrelsen att en total översyn av 

om långivning för bostadsändamål måtte 

Ma-
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rieharnn den 18 april 1978 . 

På lag- och 

sekreterare . 

Närvarande i utskottet :ordföranden Carlson, ledamöterna Jansson och Lundberg 

samt ersättaren Söderströrn. 


