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Yttrande rörande ”Förslag till principer för att utse regionalstödskarta för
perioden 2022–2027 (DNR N2021/01813)”
Arvidsjaurs kommun tillhör Norrbottens län och ligger mitt i landskapet Lappland ca
90 mil norr om Stockholm och 11 mil söder om polcirkeln. Kommunen är till ytan
lika stor som två Blekinge tillsammans och har c:a 6 200 invånare. I Arvidsjaurs
kommun finns c:a 1 100 företag registrerade varav ungefär hälften har minst en
anställd. Nio av tio är så kallade mikroföretag och har färre än tio anställda.
De statliga regionalstöden har en särskilt viktig funktion för företagen i vår kommun
och bidrar till lokal och regional utveckling. Stöden kompenserar till viss del för de
konkurrensnackdelar som glest befolkade områden med långa avstånd står inför och
skapar möjligheter till livskraftiga företag som möjliggör en hållbar utveckling i hela
landet.
Den mest väsentliga förändring i förslaget för Sveriges del är att det nästan är en
fördubbling av hur stor andel av befolkningen som de statliga regionalstöden ska nå.
En övergripande synpunkt på förslaget i sin helhet är att det är det svårt att avgöra
konsekvenser då det saknas en budget eller någon form av ekonomisk
konsekvensbeskrivning.
Vi kan även konstatera att skrivningen där avfolkning i glest befolkade områden är
borttagen under rubriken driftsstöd, vilken även här signalerar att
glesbygdsperspektivet kommer i skymundan.
Det kan befaras att de mest glest befolkade områden glöms bort och att
styrmåtten baseras på numerär statistik, utan hänsyn till konsekvenser av
avfolkning.
Det är viktigt att vi lyfter ett bredare perspektiv på faktorer som medför negativa
konkurrensnackdelar i glest befolkade områden som; Långa avstånd till marknader
och befolkningscentra, begränsade möjlighet till finansiellt riskkapital samt högre
kostnader för att anställa personal där det råder kompetensbrist. Transportbidraget,
som är ett rättighetsstöd, ofta avgörande för företag som verkar i glesbygd, bör
särskilt bevakas.
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Med utökning av täckning befarar vi att det medför en risk att stöd till glest
befolkade områden reduceras.
Därför bör medel för insatserna tillskjutas och tydligt avgränsas till respektive
syfte.
Vi efterlyser ett konsekvent förhållningssätt vad gäller regionalstödens särskiljning
från andra former av stöd samt befarar att glesbygdsperspektivet kommer urholkas ur
stödsystemet.
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