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Yttrande rörande: 
Förslag till principer för att utse regionalstödskarta för perioden 
2022-2027 (Diarienummer N2021/01813) 

Arjeplogs kommun tillhör Norrbottens län och landskapet Lappland och är sett till ytan Sveriges fjärde 
största kommun. Med knappt 2.700 invånare gör detta att kommunen också är Sveriges mest 
glesbefolkade med 0,2 invånare per kvadratkilometer. Gällande näringslivet finns i Arjeplog ca 500 
registrerade företag varav mer än 90% är så kallade mikroföretag, dvs företag med färre än tio anställda. 
 
De statliga regionalstöden fyller en mycket viktig funktion för företag i vår kommun och bidrar till både 
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 oroande förändringen i förslaget är att det nästan är en fördubbling av hur stor andel av 
befolkningen i Sverige som de statliga regionalstöden ska nå. En fördubbling som eventuellt skulle kunna 
medföra en risk att stöd till glest befolkade områden reduceras. 
 
Vi kan även notera att under rubriken 4.2. Driftsstöd är den text som tidigare beskrev driftsstöd som ett 
sätt att förhindra eller minska avfolkningen i mycket glest befolkade områden borttagen. Viktigt här är då 
att glesbygdperspektivet inte försvinner och att man har ett bredare perspektiv på de faktorer som 
medför negativa konkurrensnackdelar för företag i glest befolkade områden. 
 
Transportbidraget, som är ett rättighetsstöd och ofta avgörande för företag som verkar i glesbygd, bör 
särskilt bevakas så att medel för detta säkerställs. 
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Sverige står framledes inför en rad utmaningar men också möjligheter, inte minst kopplat till den enorma 
expansion som sker inom bl a miljö, infrastruktur och industri. Över 300 miljarder kronor ska investeras 
längs hela Norrlandskusten i olika industriprojekt de kommande 20 åren, enligt beräkningar som 
Handelskammaren i Norr- och Västerbotten gjort. 
 
Arjeplog är tillsammans med nio andra kommuner verksamma inom Region 10, Arjeplog, Arvidsjaur, 
Vilhelmina, Dorotea, Norsjö, Lycksele, Sorsele, Storuman, Malå, Åsele. Tio kommuner i två län som gått 
samman för att stötta varandra då vi har liknande utmaningar men även för att gemensamt försöka 
utveckla vår region. Vi tror och hoppas att alla de investeringar som görs främst i kustområdena även ska 
möjliggöra expansion i våra små, glest befolkade områden. Men ska detta vara möjligt är de regionala 
stöden ett mycket viktigt instrument.  
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