
KULTURUTSKOTTETSBETÄNKANDE 
Förbättring av skärgårdsungdomarnas möjligheter att delta i 
fritidsaktiviteter 

1998-99 
1997-98 

SAMMANFATTNING 

Motionen 

nr3 
HMnr48 

-·,,, 

I ltl Barbro Sundbacks m.fl. hemställningsmotion föreslås att lagtinget hemställer hos 

landskapsstyrelsen om att olika förslag utarbetas i syfte att förbättra skärgårdsungqomarnas 

möjligheter att under sin fritid delta i utbudet av aktiviteter och att ungdomsföreningarm1. 

i skärgården ges en aktiv roll i detta utredningsarbete. 

UTSKOTTETS FÖRSLAG 
Utskottet delar i princip motionärernas uppfattning men föreslår förkastande eftersom 

landskapsstyrelsen planerar en översyn av kollektivtrafiken i syfte att åstadkomma sådana 

förbättringar som motionärerna efterlyser. 

UTSKOTTETS SYNPUNKTER 

Utskottet konstaterar att en utveckling av kollektivtrafiken skulle behövas för att göra det 

möjligt för ålänningar i alla åldrar att delta i de fritidsaktiviteter som erbjuds runtom på 

Åland. Möjligheterna att erbjuda en rättvis och god kollektivtrafikservice till alla 

ålänningar är dock begränsad. Förutom de begränsningar som beror av landskapsfärjornas 

turlistor är uppsamlingsnätet för resenärerna för stort att fullständigt täcka in samtidigt som 

resandeunderlaget är för litet. Detta leder till att kollektivtrafiken blir kostsam att 

upprätthålla. 

Utskottet har erfarit att landskapsstyrelsen avser att se över kollektivtrafiken och att det 

kan bli aktuellt att anslå mer medel för kollektivtrafiken till budgeten år 2000. I detta 

sammanhang vill utskottet därför uppmärksamma landskapsstyrelsen på de icke-bilburna 

skärgårdsbornas problem att delta i aktiviteter på fasta Åland. Det finns ett tydligt behov 

av ett utökat antal turer, speciellt under kvällstid och helger. Samtidigt finns det skäl att 

påpeka att också landsbygdskommunerna på fasta Åland har dåliga kollektivtrafik

förbindelser på helger och kvällar. Utskottet har erfarit att det finns flera ideer för hur 

problemen skulle kunna lösas, bl.a. har det under utskottsbehandlingen föreslagits att 

beställningstrafiken skulle kunna utvecklas. 

Med hänvisning till landskapsstyrelsens planer på en översyn av kollektivtrafiken förestår 

utskottet att motionen avslås. 
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ÄRENDETS BEHANDLING 

Lagtinget har den 6 april 1998 inbegärt kulturutskottets yttrande över motionen. 

Utskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Anders Englund och 

projektledaren Mia Hanström. 

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Lundberg, vice ordföranden Viveka 

Eriksson samt ledamöterna Eklöw, Holmberg och Sund.man. 

UTSKO'ITETS FÖRSLAG 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

Mariehamn den 8 april 1999 

Ordförande 

Sekreterare 

att lagtinget förkastar hemställnings

motion nr 48/1997-98. 

Gunnar Lundberg 

Marine Holm-Johansson 


