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LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 

4/1984-85 med anledning av ltm. Roger Janssons m. flo 

hemställningsmotion om åtgärder för att möjliggöra 

flera årliga ansökningstider för landskapets bostadslån. 

Landstinget har den 23 mars 1984 inbegärt lag- och ekonomiutskottets utlåtande över 

nämnda motion. Utskottet, som i ärendet hört bostadslåneinspektören Antonio Johans, 

bostadssekreteraren i Mariehamns stad Monica Hansen samt ordföranden i Mariehamns 

stads bostadsnämnd Birger Undholm, får i anledning härav vördsamt anföra 

I motionen efterlyses flera årliga ansökningstider för landskapets bostadslån. Fördelen 

med detta jämfört med nuvarande system med enbart en ansökningstid skulle enligt 

vara en kortare behandlingstid av låneärendena samt en jämnare spridning 

äret av bostadsbyggandet. 

Landstinget behandlade under vårsessionen 1983 en motsvarande hemställningsmotion 

(mot.nr.15/1982-83) och förkastade den 4 maj 1983 motionen i fräga. 

Utskottet har vid behandlingen tagit del av landskapsstyrelsens förslag till ordinarie 

ärsstat för landskapet Aland för är 1985 under moment 23.21.83 BostadsH:ln och 

speciellt följande text: 
11Med hänvisning till ovanstående avser landskapsstyrelsen att säsom för 

bostadslängivning tillämpa följande procentuella fördelning av anslaget: 

Län för hyreshus 30-40 % 

län för aktielägenhet.er och hyreshus 60-70 % 

att produktionsstarten av egnahemshus och därigenom utjämna 

sysselsättningen i branschen under året föreslås att ett antal egnaherrn;byggen 

utses till vinterbyggen. Detta skulle innebära att byggstarten skall ske vid en på 

bestämd tidpunkt. De merkostnader som härvid kan 

genom att dessa 

Genom det föreslagna förfarandet underlättas även kommunernas 

av dessa byggnadsärenden. På av vunna avser 

landskapsstyrelsen att under äret utreda möjligheten att övergå till fler 

ansökningsterminer. 

Föreslås att vid länebeviljningen ifråga om t skulle 

följas samma principer sorn 

vara berättigade att 

ansökningstiden. 11 

ärsstaten för är 1982, nämligen att 

och få län utan att vara bundna till 



Som framgär ovan avser landskapsstyrels•,;n att under tir att 

övergä till fler ansökningsterminer. Eftersom är 

landskapsstyrelsen har utskottet inte funnit skäl att omfatta motionens kläm. Utskottet 

önskar dock päpeka, förutom vad ovan anförts, att landskapsstyrelsen bör överväga att 

snarast införa ett system enligt vilket län för inköp av bostadsbelänade aktielägenheter 

sökas oberoende av ansökningstider, 

planera inköp av aktielägenheter. 

emedan det kan vara svärt att långt i förväg 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår utskottet 

att Landstinget mätte förkasta hemställningsmotionen 

nr. 86/1983-84. 

Mariehamn den 15 november 1984. 

Pä lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Barbro Sundback 

ordförande 

Bert Häggblom 

sekreterare 

Närvarande vid utskottets avgörande behandling~ ordf. Sundback, v.ordf. Mattsson samt 

ledamöterna Lönn, Nordlund och Söderholm. 


