Socialdemokraterna i Mora

Motion
Motverka bankernas flykt från landsbygden
De stora bankerna flyr landsbygden. Lokal banknärvaro är en grundläggande förutsättning
för ett aktivt och växande näringsliv samt för hushållens behov av kapital för i första hand
bostadsbyggandet.
Under 2000-talet har emellertid i första hand de större affärsbankerna monterat ned en
stor del av sina lokala bankengagemang till förmån för större kontor i residensorter och
storstäder.
I nästan hälften av landets kommuner finns idag 59 fristående lokala sparbanker med cirka
220 kontor landet över. De flesta i Skåne, Småland, Östergötland och Västergötland. Det
man kan se under de senaste årens utveckling är att de stora affärsbankerna gjort större
nedläggningar i områden utan eller med få lokala sparbanker än i andra regioner.
En del företag och kommuner har hoppats på att olika nischbanker skulle kunna spela en
roll när affärsbankerna uteblir. Att hoppas att denna typ av banker, som ofta vuxit upp som
finansiärer av hushållens konsumtionsköp, skulle kunna ersätta affärsbankerna annat än i
särskilda fall är att ställa förväntningarna alldeles för högt. Att hoppas på att utländska
banker skulle gå in och ersätta affärsbankerna på landsbygden är inte heller realistiskt.
Den enda slutsats som vi i landsbygdens kommuner kan dra av utvecklingen hittills, är att
vi måste försöka främja etableringen av fler lokala banker – befintliga som utökar sina
kontorsnät eller helt nya banker byggda på lagen om sparbanker.
För att motverka fler banknedläggningar och främja etableringen av nya aktörer på
bankmarknaden har det bildats ett nätverk för i först hand glesbygds- och
inlandskommuner med målet att locka andra aktörer än storbankerna att öppna nya
bankkontor.
Mora kommun måste öka ansträngningarna för att skapa god tillgång till banktjänster och
kapitalförsörjning för medborgare och företag.
Vi föreslår därför
att Mora kommun snarast ansöker om att få ingå i det ovan nämnda
kommunnätverket för finansiella tjänster för att främja det framtida
kapitalförsörjningen.
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