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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 

9/ 1986-87 med anledning av landskaps

styrelsens framställning till lands

tinget med förslag tiU landskapslag 

angående ändring av 5 och 6 §§ land

skapslagen om stöd för värd av barn i 

hemmet. 

Landstinget har den 19 december 1986 inbegärt lagutskottets yttrande över 

framstäl1ningen. Utskottet, som hört socialchefen Bengt Linde, fär härmed vörd

samt anföra följande. 

I framställningen föreslås att syskonförhöjning i samband med henwårdsstödet för 

skulle utgå för barn upp tlll sju års ålder, Nu utgår sådan förhöjning endast för 

barn under tre är. Vidare föreslås nettoinkornstgränsen för erhållande av full 

tiUäggsde! höjd från 2.000 till 2.600 mark per månad. Överskrider nettolnkomsten 

denna gräns, fr.o.m. 1987 tlHäggsdelens maximibelopp minskas med 25 

procent i stället för som nu 50 procent. 

Som av framställningens rnotivering framgår, genomgår hem\·årdsstödet en plan

mässig utveckling så att systemet år 1990 skall vara fullt utbyggt och då 

möjliggöra \·aJfrihet rneHan kommunal dag\·ård och hemvårdsstöd för alla barn 

under tre år. Denna utveckling finns förutom 1 lagstiftningen beaktad även i 

landskapets social-och hälsovårdsplan. Den föreslagna lagändringen är en del av 

utvecklandet av hemvårdsstödet. 

Enligt \'ad utskottet erfarit kommer de föreslagna ändringarna att betydligt öka 

antalet barn som är berättigade till syskonförhöjning. Likaså ökas antalet familjer 

som är berättigade till tiUäggsde1 genom den höjda inkomstgränsen och den 

minskade effekten av inkomster som överstiger gällande inkomstgräns. Utgifterna 

landskapsandelar till kornmunerna för hem\·årdsstödet beräknas under år 1987 

med ca 600.000 mark. Denna ökning härrör dels av nu föreslagna lagändringar, 

av den utvidgning av systemet med hemvårdsstöd som följer a\· ö\·ergångsbe

stäm melserna i gäHande lag samt landskapets social- och hälsovårdsplan. 

Utskottet föreslår för sin del inte några andra ändringar lagförslaget än en 

förtydligande stilistisk justering av 5 §. 
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Med hänvisning tiU det ovan anförda får utskottet vördsamt föresltl. 

att Landstinget måtte godkänna det i 

framställningen ingående lagförslaget 

med följande ändring: 

Landskapslag 

angående ändring av 5 och 6 §§ landskapslagen om stöd för vård av barn i hemmet. 

(Ingressen lika som i framställningen). 

5 §. 

Syskonförhöjning betalas om vårdnadshavare utöver det barn som berättigar tiU 

grunddel har vård orn ett eller flera barn under sju år som inte erhåller kommunal 

dagvård enligt 1 § 1 eller 2 punkten landskapslagen om barndagvård. Syskonförhöj

ning betalas även för ett barn som fyllt tre men inte sju år och som åtnjuter 

kommunal dagvård högst 5 timmar i dygnet. 

6§. 

(Lika som i framställningen). 

(Slutstadgandet lika som i framställningen). 

Marlehamn den 6 januari 1987. 

På lagutskottets vägnar: 

Sune Eriksson 

ordförande 

Lars Ingmar Johansson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Sune Eriksson, vice
ordföranden Curt Carlsson samt ledamöterna Andersson, Börje Eriksson och Jan
Erik Undfors. 


