
LAGUTSKOTTETS betänkande N:o 18 

1 anle'dning av Landskapsnämndens 

framställning till Landstinget med 

förslag om antagande av fattigvår

den, given den l juni 1922. 
Sedan Landstinget den 29 •--

-e~nrende november för utlåtande till 

Lagutskottet hänskjutit förenämnda framställning • , får detsamma vörd• 
samt framhalla följande: 

Utskottet har vid behandlingen av ovannämnda framställning och därj 
åtJropaje lag om fa'·t -· • d . V•-gvar en, given den 1 juni 1922, i likhet med 

Landskapsnämnden funnit, att nämnda lag bygger vidare på de principiel~ 

la grunder, som finnes u+,form11de i K. F, angående allmänna fattigvården 

given den 17 mars 1879, och d0 efter a.e:ma förordnings tillkomst gjor

ea erfarenheter, varför IJtskot+,et omfatttU· Landskapsnämndens förslag 

~m den nya lagens om fatt,:;_gvården antagande, om ock utskottet i något 

avseende hyser en trår. ~ar.dskapsnämnden avvikande mening beträffande 

av densamma gjorda fö1·sl11g till ändring a,,; vi~sa stadganden i den nya 

lagen. 

Emot§§ ·1 - 39 bar utskottet icke funnit skäl föreligga att på

yrka någon ändring. Landskapsnämnden har på skäl, som vid sanrnanträde 

med ordförandena i till landskapet hörande kommuners tattigvårdsstyre1~· 

ser uttalats, ansett, att påbjudandet om upprättande av skriftligt kon

trakt vid utackorderandet ·av fattiga, icke vore behövligt och att för- · 

ty muntlig överenskonvnelse i detta avseende vore tillfyllest. Denna 

Landskapsnämndenc åsikt har Utskottet icke kunnat dela av orsak, att 

den skriftliga rormen, som i alla kulturländer i lag påbjudes för in

gående av avtal, erbjuder de kontraherande parterna större trygghet oc:L 

säkerhet. 

Den i§ 40 uti den nya lagen stadgade tiden av ett år för vinnande 

r:..v hemortsrätt, är enligt Landskapsnämndens åsikt oc} f~mväl enligt Ut 

skottets förmenande för kort och b~rde därför förlängas till två år, 

Eåsom förordningen av år 1979 föreskriver, Om endast ett år härutinnan 

~o~e tillräckligt, skulle en person, som komme i behov av fattigunder

Htöd, allt för rort kunna f alla en kommun, där han en så kort tid vis-

~ats, till last. 
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I§ 41 av den nya 1 . agea säges, att iJibehåller för sin åt.ei- tå . - .de.n, . som fyll,t . femtiofel'Jl år., s ende livst•id d . . . 11.an uppnådde sagda ålder 
1 . .e.n hemQ~t,rätt ~an .,ägde-., då · • motsats ·till · · git bebehållandet a.:. d -· Lan~akapanämnden; som ·föresla-v en 1 1879 år · · 8 

förordning för de,t ·ta, ta11 · angivna 
åldersgränsen av ~e~tio år. 

, Skulle .. Utskntt t .. . . 
~ e .for ·sin del hålla för ., a~t .den uti s~gda § 41 bestämda å . . . . • · ·- ·· l~~rn av .femti orem år b.orde . godkiinnas , omedan en person i regeln .. 

, • annu ett flertal år efter uppnående av sist-nämnda alder i.r arbetsl'ör· och .. · 
manskligt sett, · icke borde,. -0m •ock 1 av-saknad av ~esparingar på rätt må x-. ' nga. cu· -efter fyllda femtiofem år kom-:na 88:. a.~t -siiga- på .kcni:.:r.,~.nen. 

Emot §·§ ~;a. - ,73.., ":låRom o~k em<1t nyssbe:•ö:rda 41 § ,' har Utskottet intet att ~M\ärka ~ 

D.en 1 § 74 i den .. nya lagen föreskrivna tiden, el.ler december måhad 
d,f:ltta. -å~, 11)0111 vilken ·särskild. fd.ttigvärasnämnd skall · .till:sät·tas .eller 
b~f_rielse .från sådan skyldi'Yl8.t s.enast då begäras, borde · för landska;.. 
pet,s vij:lko~de .förskjutas ·tr·amåt på ett år, räknat från i sistsagda 
§ angj.vna tidpunkt •. 

§§ 7{:, ·'!"' 78: kunna av, . Utskottet utan någon. er.inr.an godkännas• 
. Ut•sk~tt.et. -!t~ _ törty vördsamt .tör.eslå: 

I, 

. '.:. -··. .det._ Landat.inget vill'8, besluta •att 
· med ,beaktande ·av . här' ovan av Ut skot-. 
. ,t,et gjorda ändringsf'örill'ag anta:ga .1a"
·gen om fattigvården, given den l juni 

. 1922 • 

• ~~-n den 30 .november 1922. Marieu ... , ... , 

Torsten Rothberg 

Rob. Rosenblad 

osca.r aomans6n 

Johannes Eriksson 

earl ca.rlsaon. 


