
STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 39/1989-90 med _anledning av land

skapsstyrelsens framställning till 

landstinget med förslag till landskaps

lag angående ändring av landskapsla

gen om stöd för bostadsproduktion. 

Stora utskottet har i' ärendet fått mottaga lag- och ekonomiutskottets betänkande 

nr 40/ 1989-90. 

Utskottet, som i ärendet hört lagberedningschefen Lars Karlsson och lagbered

ningssekreteraren Thomas Lundberg, har behandlat ärendet och därvid beslutat 

omfatta det i lag- och ekonomiutskottets betänkande framställda förslaget förutom 

beträffande l 2a § 4 mom. 

Utskottet har efter omröstning infört ett förtydligande i lagtexten sålunda att 

därav framgår att de förmåner som idag finns vid erhållande av lån i vissa 

kommuner skall bestå och till sin st()rlek såsom hittills anges i lagen. Enligt 

utskottet är lagtexten i framställningen inte klar och entydig till denna del. 

Ledamoten Nordberg omfattade framställningen och anmälde avvikande mening till 

denna del. 

En minoritet (ordföranden Wiklöf och ledamoten Mattsson) omfattar inte framställ

ningens förslag tiH den del det i lagförslaget ingår förmåner som avser bostadsbyg

gande i vissa i lagförslaget uppräknade kommuner. Minoriteten har till denna del 

till betänkandet fogat skriftlig reservation. Av den anledningen avstod minoriteten 

från att rösta beträffande utformningen av 12a § 4 mom. 

Med anledning härav får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga det i 

framställningen ingående lagförslaget 

i enlighet med lag- och ekonomiut

skottets förslag, dock så att 12a § 

erhåller följande lydelse: 
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12a § 

(1 - 3 mom~ lika som i lag- och ekonomiutskottets betänkande)~ 

Vid fastställande av räntan skall .landskapsstyrelsen beakta att i 7 § 1 mom. 

avsett bostadslån för uppförande av hyreshus och för förvärv av aktier eller 

hyreshus som avses i 5 § 1 mom. 12 punkten samt i 7 § 2 mom. avsett bostadslån 

som beviljats kommun skall inom de i 7 § 7 mom. nämnda kommunerna utgå med en 

ränta som sänks med de i 7 § 7 mom. angivna procenttalen jämfört med vad som 

gäller inom övriga kommuner. 

(5 mom. lika som i lag- och ekonomiutskottets betänkande). 

Mariehamn den 25 september 1990 

På stora utskottets vägnar: 

Lasse W iklöf 

ordförande 

Bert Häggblom 

sekreterae 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Wiklöf, viceordföran

den Roger Jansson samt ledamöterna Sundberg, Björling, Mattsson, Häggblom, 

Holmqvist och Nordberg. 



RESERVATION 

Undertecknade, som representerar den socialdemokratiska gruppen 
i landstinget motsätter oss de stadganden i bostadsproduktions
lagen som innebär att lånesökande i Hammarland, Jomala, Finström, 
Saltvik, Lemland och Mariehamn försätts i en orättvis och ojäm
lik ställning gentemot sökande i andra kommuner. 

Vi anser att bostadslånesökande med jämförbara sociala, ekonomiska 
och familjepolitiska villkor bör behandlas jämlikt. 

Social prövning och enskilda medborgares rättigheter bör enligt 
vår mening följa principen om likhet inför lagen. Regio~alpöli

tiska stödåtgärder riktas till regioner och inte till individer. 
I fråga om bostadsproduktionen iakttas detta genom fördelning av 
budgetanslag 11 

Mariehamn den 26 september 1990 

... ~··a,;;r 
Lasse Wiklöf 

·1'-'~ t\Jt~o~ 
Inger Mattsson 


