
~ 2/1959 .. 

508 

FINANSUTSKOTTETS betänkande ~ 2/1959 med 
anledning av landstingsm~n Harry Lindfors' 
finansmotion om anslag för anordnande av se
me ste~ åt mödrar till abrlorma och psykiskt 
efterbiivna barn (2/1959), 

I 

Med anledning av ovannämnda finansmotion få~ utskottet härmed vörd-
samt anfÖra följande: 

Inlämnande av finansmotioner vid vintersessionen om anslag i följande 
års budgeter är påkallat ~ndast ob utredning och behovspr~vning i land~ 
skapsstyrelsen i samband med budg~tförslagets uppgörande är nödigt ~ Man 
torde såiunda som allmän regel kunna uppställa, att h~lt nya anslag i 

' I 
allmänhet borde föreslås av landstingsmännen redan vid vintersessionen. 

I 

I detta avseende är föreliggande motion just ett sådant initiativ, som 
bör tagas upp redan på ett så tidigt stadium. 

Motionens syfte är behjärtansvärt. Det förefaller utskottet, som om 
den föreslagna åtgärden utgjorde en framkomlig väg för att bereda mödrar 
till abnorma och psykiskt efterblivna barn någon lättnad. Utskottet 
emotser, att landskapsstyrelsen närmare undersöker vårdbehovet och i mån 
av möjlighet upptager förslag till anslag för anfört ändamål i förslaget 
till budget för landskapets enskilda medel under år 1960. Härvid kunde 
jämväl övervägas, om icke u~derstöd lämpligen kunde beviljas genom kom-

" ' " or munernas förmedling och på ~~~~~9 att kommunalt understöd samtidigt ut-
går. 

I detta sammanhang borde ytterligare undersökas, om landskapet har 
möjligheter att de,l taga i vårä.anstal ten för abnorma och psykiskt efter-

"'' lkQn blivna barn, för ~~~ tillstånd beviljats i riket. Det förefaller ut-
skottet egendomligt 9 att landskapet icke vid de förda underhandlingarha 
~ denna sak mött förståelse. Det borde dock för ifrågavarande kommunal
förbund vara till fördel 9 om anslutningen till anstalten bleve så stor 
som möjl:Lgt. 

Hänvisande till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå+ 
att Landstinget måtte giva landskapssty

relsen i uppdrag att i mån av möjlighet beak
ta ett anslag' för anordnande av semester åt 
mödrar till abnorma och psykiskt efterblivna 
barn i förslagat till inkomst- och utgifts
stat för landskapets enskilda medel under år 
1960 . 
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riehamn den 11 mars 1959. 
På finansutskottets vägnar: 

t4-'/~~ /) 
Elis Andersson. (_ ,I~~ 

Rolf Sundman. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Anderss6n, viceordföranden Evald 
Häggblom samt ledamöterna Clemes och Gunnar Häggblom samt suppleanten 
Isaksson. 
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