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LAG- 001 EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 23/ 

1982-83 med anle<lning av ltl Barbro Sundbacks 

m.fl. hcmställningsmotion till landskaps

styrelsen om komplettering av bestämmelserna 

i landskapslagcn om bosta<lspro<luktion rörande 

villkoren för överlåtelse av aktier i landskaps

belånade hyreshus och värderingar av dessa 

aktier. 

Landstinget har inbegärt lag- och ekonomiutskottets yttrnnde över nämnda motion. 

Utskottet, som i ärendet hört bostadslå.:1einspektören Antonio Johans, får vördsamt 

anföra följande. 

Motionäre111a konstaterar att bestämmelserna i landskapslagerr om stöd för bostads

produktionen (14/82) inte närmare reglerarförfarandet vid överlåtelse av aktier 

i fastighetsaktiebolag som byggts med landskapsrlledel. Motionärerna anser vidare 

att avsaknaden av detaljerade bestämmelser härvidlag medger spekulation med a1 lmänna 

medel samt att förfarandet står i strid med lagens anda och mening. 

Utskottet har för srn del konstaterat att vissa fastighetsbolagsordningar inne

håller sådana disposi tionsplaner som tillåter att en viss aktiepost berättig::u t i 11 

irmehav av en bestämd lägenhet. I praktiken har således innehav ;-iv en aktiepost i 

ett sådant fastighetsaktiebolag kurmat jämföras med innehav av en aktiepost i ett 

bostadsaktiebolag. I nu nämnda fall bör enligt utskottets uppfattning samma regler 

gli lla för överlåtelse av aktier. 

Prat.Jemen i samband med överlåtelse av aktier kommer enligt utskottets uppfattning 

delvis att avhjälpas gmorn dm senaste ändringen av landskapslagen om stöd för bostads

produktion, där det föreskrivs att det på aktiebreven och i aktieboken ::kall göras 

anteckningar om att inskränkningarna i bostadsprocluktionslagcn giiJ ler ifråga-

varande egendom. Härigenom blir varj c köp0rc orncdc1bart varse om de j nsL riinkn i ng;1 r 

som gäller rörande hyresgäster och överlåtelse av aktier. 

Utskottet har erfarit att vissa spekulationer har förekommit i samband med bostads

belånade hyreshus och anser, i likhet med motionärerna, att landskapsstyrelsen borde 

noga se till att inte några oegentligheter förekommer i samband rrec1 överlaelsc av 
bostadsbelånade aktier sarntge förslag till komplettering av lagen så att dess 

anda och mening kan uppfyllas. 
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Med hänvisning till det ovan sagdu får utskottet vördsamt förcsHl 

Marieharnn den 6 september 1983. 

att Landstinget måtte hos landskapsstyrclscn 

hemställa om att landskapsstyrelsen komplet

terar landskapslagen om stöd för bostadspro

duktion så att det klart framgår under vilka 

villkor överlåtelse av aktier av landskapsbe

lånade hyreshus skall ske. 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Bjarne Björklund 

ordförande 

Göran Lindholm 

t.f.sekreterare 

Närvarande i utskottet: ordf. Björklund, v.ordf. E.Berg, ledamöterna Söderholm, 

T.Boman och R.Lönn. 


