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med anledning av propositionen 1976177 :15 1 med förslag till bostadsfö rvaltningslag m. m.

Inledni ngsvis vi ll vi uttala vår till fredsställelse med att den borgerliga
regeri ngen fullföljt det tid igare inledda arbetet med att fö rbättra 1970 års
lagstiftning om tvångsförvaltning av bostadsfas tighet. De t sker genom ett
förslag till ny lag. benämnd bostadsförvaltningslag. Förslaget lir i huvudsak
god tagbart .
Det finns e m ellert id en allvarlig brist i förslaget som - liven o m den
kan frams tå som ma rginell - är nog så väsentlig. De t gä ller frågan o m
att i v issa situationer vid tvångsförvalt ning snabbt få fram pengar för a tt
tillgodose ak uta behov.
Bostads förvaltningsutredn inge n angav som exem pel att fas tighete n v in tertid står utan o lja för uppvärmning e ller att det elekt riska systeme t satts
ur funktion samtidigt som förva ltare n sak nar medel till att köpa ens en
mindre kvant itet olj a e lle r till att nöd to rftigt låta laga e lsystemet. Utredningen framhåller också att ifrågavarande " katast rofsituatio ne r·· o ftast to rde
inträffa i anslutning till beslutet om tvångsförvaltn ing, då fastigheten kan
befi nna sig i nedgånget s kick och några hyror ka nske än nu inte har in fl utit
till förva ltaren.
Enligt utredningen borde förvaltaren i sådana situationer ha möjlighet
att få visst stöd från det all mä nna. Utredningen föres log därför att hyresnäm nde n skulle kunna föresk riva att belopp som ofördröjligen behövs för
fastighetens s kötsel skall förskotte ras genom samhällets fö rsorg .
När det gä ll er frågan om ve m som skal l fullgöra skyldig hete n att försko ttera behövliga medel, fann utredningen det ligga närmast till hands
att lägga det primära ansvaret på komm une n. T vå av ut redni nge ns ledamöter
uttalade e m e llertid i ett särskilt yttra nde att de t borde vara en statlig angelägenhet att ställa medel ti ll fö rfogande i dessa sammanhang.
Vid remissbehandlingen har behovet av en förskottsmöjl ighet vi tsordats.
Däre m ot råder det olika me ningar om i vilken o rdning fö rskotteri ngen skall
ske och om vem som s ka ll svara för försko tte n.
Enligt vår mening ä r det angeläget att bringa denna fråga till en snar
lösning. Bl. a. to rde detta påverka möjligheterna att få lämpli ga förva lta re .
Det är självkla rt att förvaltaren inte skall behöva stå risken att lida e konomiska förluster.
Föredragande statsrådet säger i proposit ionen 1976177:151 att frågan om
en kom munal medverkan i här åsyftade situ atio ner måste övervägas ytter-
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ligare, och därrör röreslås inte någon bestämmelse o m skyld ighet för kommunen att rörskottera förvalt ni ngsmedel.
Enligt vår mening linns inte något ytterl igare behov av utredning. I utredningsbetänkandet redovisas två olika lösningar, en med staten och en
med kommunen som ansvarig. Vid remissbehandlingen har ytterligare varianter rörts fram . Vad det nu gäller är att ta ställning till vilken lösning
som bör väljas.
Eftersom lösningen bör utarbetas i samråd med företrädare för kom munerna, vill vi i nte motionsvägen röra fram ett bestämt rörslag. Det bör ankomma på regeringen att utarbeta rörslag i ämnet.
Med hänsyn till angelägenheten av att den nya lagstiftningen snabbt kompletteras i detta hänseende, bör riksdagen begära att regeringen skyndsamt
lägger fram rörslag härom.
Med hänvisning till vad som anrörts hemställs
att rik dagen hos regeringen begär förslag som innebär att vid
t vångsrörvallning medel som orördröj l igen behövs rör fastighetens skötsel omgående kan ställas till rörvaltarens förfogande.
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