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LAG- OCH EKONOMIUTSKOTIETS BETANKJ\NDR nr 18 I

1983-84 med anledning av landskapsstyrelscns
framställning till landstinget med förslag till
landskapslag angående ändring av landskapslagcn
om transportstöd.
Landstjnget har den 19 mars 1984 inbegärt utskottets utlåtande över nämnda
framställning. Utskottet, som i ärendet hört avdelningschefen Tar Mattsson,
lagberedningssekreteraren Elisabeth ~arlsson, företagskonsulenten John
Bergström, trädgårdskonsulenten Alf Akerholm och representanten för 1\lan<ls
trädgårdshall Ab Bo-Anders Sjölund, får i anledning härav anföra följande.
Utskottet anser att landskapsstyrelscn vid frnmtida ändringar ;1v 5 § bör med-

taga enbart sådana varor som förädlats i landskapet. Såvida tillverkning av
produkter inleds har landskapsstyrelsen rätt att bestämma vilka av dessa
produkter som skall berättiga till transportstöd enligt paragrafens 2 mom.

Utskottet önskar uppmärksamgöra justeringsutskottet på att bindestrecket efter
glas i 5 § 2 mom. 2 punkten bör tas bort.
Ordföranden Sundback önskade till skillnad från utskottets ståndpunkt att
följande borde ingått i motiveringen: att fraktstöd inte kan utbetalas för
de produkter som uppfyller villkoren i landskapslagen om transportstöd.
Detaljmotivering,
5 § 2mom. 1 pW1kte!1.Utskottet har i lagtexten förtydligat begreppet förpackning eftersom det hittills rått oklarhet för i vilka fall transportstöd utbetalas. Den andra ändringen är av rent språklig karaktär.
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

att Landstinget måtte antaga det i framställningen
ingående lagförslaget med följande ändringar:
5 §,
(1

mom. lika som i framställningen).

Transportstöd utgår för transport av följande varor:
1. Livsmedel och njutningsme<lel
- bageriprodukter,
- mejeriindustriprodukter,
- mjölkpul ver,

-2fiskprodukter och isad fisk,
- köttprodukter

- vegetabilier, svamp, frukt och bär i förpackningar om högst tio
kilogram,
produkter :w vegetabilier, svnmp, frukt och hiir
konsumcntrörp:ick11ing:1r,
- sötsaksprodukter,

- potatischips ach porrunes frites,
- drycker och :i.ngredienser till drycker,
- kryddprodukter.
(2-8 ptmkten1a lika som i framställningen).
(3-4 mom. lika ::,um i framställningen).
Mariehanm den 12 april 1984.
På lag- och ekonomiutskottets vägnar:
Barbro Sundback
ordförande
Bert Häggblom
sekreterare.

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordf. Sundback, v .ordf. Mlttsson,
ledamöt. Lönn, Nordlund och Söderholm;

