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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr ; lS/1976-77 

med anledning av ltm K-G Fagerholms hemställ

ningsmotion angående utredning av behovet av 

butiksbilsservice och dess finansiella stöd. 

Landstinget har över ovannämnda framställning inbegärt finansutskottets 

yttrande . Utskottet , som i ärendet hört chefen för näringsavdelningen 

Tor ~.1attsson , direktören Helge Mattsson och köpmannen Valter Häggblom får 

anföra följande: 

Butiksbilsservice upprätthålles för närvarande i landskapet av två butiks-

bilar över ett område som omfattar åtta kommuner . Den ena , vars område om-

fattar sex kommuner, avser att sluta om icke någon form av samhällsstöd kan 

utverkas. Utvecklingen hittills har också vi sat att upprättrl[tllanJ.et av butiksser

vice med but i ksbil Jr lönsam enelast Wl.Jcr speciella föruts~ittni ngar . Under 

den senaste fenårsperioden har hela fem butiksbilar upphört med sin verksam-

het . Idag kan såsom stöd ges bidrag för investeringar men inte för drifts

kostnaden och enbart investeringsstödet har icke visat sig tillräcklig för 

att ge lönsamhet . 

Uppenbart är att den service som kan erbjudas med butiksbil fyllt en uppgift 

inom perifera delar för att betjäna särskilt äldre personer och de hushåll 

som saknat bil eller möjligheten att ta sig till de fasta butikerna. Samtidigt 

kan konstateras att även fasta butiker på landsbygden till ett stort antal 

nedlagts under de senaste åren . Svårigheterna att ordna service för glesbygden 

har därigenom påtagligt försämrats. 

Butiksbilsservicen ä~med de begränsningar som gäller för sortiment och 

urval , en för glesbygdskunden en relativt förmånlig form men verksamheten har också, 

å andra sidan~ inneburit konkurrens med de fasta affärerna och på så sätt för

svagat deras ekonomiska bärkraft . Enligt utskottets uppfattning kan därför 

en ensidig satsning på stödåtgärder till butiksbilsservicen ha en negativ 

effekt på existerande fasta affärsrörelser , Driftsbidrag för butiksbilar inne-

bär också svårigheter ifråga om kontrollen . Enligt utskottets uppfattning borde 

man därför i första hand försöka stöda de fasta butikerna och söka nya och 

andra former än stöd till butiksbilar för att på sikt ordna servicen för gles

bygdskunderna . 

Bland de former som är tänkbara och som inom vissa affärers upptagningsområden 

redan praktiserats kan nämnas hämtning av kunder till en fast affär och hemkör-
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ning efter en i stort fastlagen tidtabell . Vidare borde lösningar sökas i 

kombination med kollektivtrafik och den komnunala hemvården . Dessa alterna

tiv kan i de flesta fall ge en service som fullt motsvarar den som erbjuds 

genom butiksbil. Underlagen för beräknandet av bidrag i den händelse sådan 

skulle erfordras är även bättre än ifråga om driftsbidrag för butiksbilar . 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn, den29mars 1977 . 

att landstinget måtte förkasta hemställnings
motionen; 

samt att landstinget måtte hemställa hos 

landskapsstyrelsen att följa med utvecklingen 

ifråga om butiksservicen i glesbygden och vid

taga åtr-ärdcr för dess upprii.tthållRde. 
~ ·. · 

vägnar: 

ordförande h,. i ... 
Je[~~stafsson 
sekreterare 

Närvarande i utskottet: ordföranden Eklund, viceordföranden Olof Jansson samt 

ledamöterna Torvald Söderlund , Mattsson och Wiklöf . 


