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LAG- OCH EKONOMIUTSKOTIETS BETANKANDE nr 

28/1980-81 mcrJ anledning av lan<lskapssty

relsens fr~@ställning till landstinget med 

rifrsl:lg till 1:111dsk:1psL1g :mg:lcndc ~indring 

:nr ö ~ landskapslagen om temporär:i begräns

ningar rörande h)'reshus med bostadslån. 

Landstinget har inbegärt lag- och ekonomiutskottets utlåtande över ovan 

nämnda framställning. Utskottet får med anledning härav anföra följande. 

Utskottet har nyligen avgivit betilnkandcn över landsbpsstyrclsens fram

_-:;tällningar med förslag till landskapslagar om stöd för bostadsproduktion 

respektive stöd för hostadsförhiittring (frmnst. nr :JS resp. 40/1980-81 l. 

Vid sin hch:mclJ ing :nr dcss:1 fr:1rnstii11ning:1 r h:t r utskottet utglitt fr:ln :1tt 

landstingets handläggning av framställningarna skulle genomföras så ;1tt 

lagarna skulle kunna träda i kraft den 1 januari 1982. 

I framställningen rörande landskapslagen om bostadsproduktion har in:1r

bct<1ts vissa bestärrrrnelser som nu ingår i landskapslagen om temporära 

begränsningar rörande hyreshus med bostadslån (25/76), vars giltighets

tid förlängts vid olika tillfällen. Skulle landskapslagen om bostads

produkt ion kunna träda i kr:ift vid inkommande årsskifte, som ~1vsiktcn 

varit, hade giltighetstiden för förutnämnda landskapslag inte behövt 

förlängas och dess giltighet sålunda upphört. 

Utskottet har nu erfarit att den fortsatta landstingsbehandlingen av för

slaget till ny landskapsl:lg om hostadsproduktion kan förväntas dra yt

terl igeire ut på tiden så att ikraftträdandet jntc kan ske vid årsskiftet. 

Mot den bakgrunden är det nödvändigt att giltigheten av landskapslagen 

om temporära begränsningar rörande hyreshus med bostadslån ytterligc:ffe 

förlängs. 

Utskottet har intet övrigt :1tt ;mför;1 i ärendet men utgår frän :itt ikraft

trädelsebestämmelserna i förslaget till landskapslag om stöd för bostads

produktion under den fortsatta behandlingen utformas så att lanclsbps

lagen om temporära begränsningar rörande hyreshus med bostads] im i dess 

helhet kan bringas att upphöra samtidigt som den ny~i J andskapslagcn om stöd 1·jr 

bostadsproduktion i sinom tid träder i kraft, vilket beräknas kunna ske re-

dan före utgången av 1982 oaktat formuleringen i föreliggande framstäJlning. 
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Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga lagförslaget 

oförändrat. 

M:ll'ich;mm den 14 september 1981. 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Bjame Björklund 

ordförande 

Lars Ingmar Johansson 

sekreterare. 

Närv:irande i utskottet: ordf. Björklund, viceordf. Lönn samt 1 ecbmötcrn;1 
Boman, Roald Karlsson och Söderholm. 


