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Yttrande -  förslag till principer för att utse 

regionalstödskarta för perioden 2022-2027 

Förslaget utgår från två huvudprinciper dels att riktlinjernas kriterier och 

indikatorer används som utgångspunkt, dels att med undantag av Luleå, Umeå, 

Sundsvalls, Falu och Borlänge kommun så inkluderas enbart hela kommuner. 

Hagfors delar i huvudsak uppfattningen när det gäller den förstnämnda däremot 

menar vi att det bör finnas möjlighet att göra undantag för tätorter i fler 

kommuner. Sverige har i de nya riktlinjerna möjlighet att utöka 

regionalstödsområdet relativt mycket och det känns då tveksamt att begränsa 

denna möjlighet. 

När det gäller kriterierna för det förhandsdefinierade c-området tillstyrker Hagfors 

förslagen. I det fortsatta arbetet är det viktigt att när man bedömer avståndet till 

större marknader inte bara tittar på det geografiska avståndet utan också värderar 

hur effektiva transportslag som finns i respektive område. Det är t ex stor skillnad 

på förutsättningarna till regionförstoring och pendling beroende på hur väl 

utbyggd den spårbundna trafiken är. 

Det första kriteriet för att utse icke förhandsdefinierade områden innehåller 

indikatorn om att ett sammanhängande område ska bestå av minst 100 000 

invånare. Om ett område uppfyller övriga kriterier och indikatorer känns detta 

som en lite märklig begränsning. Ett exempel där detta bedöms uppstå  är 

Kristinehamn i Värmland. 

Utöver ovanstående synpunkter tillstyrker Hagfors förslaget till principer för att 

utse den kommande regionalstödskartan. Vi konstaterar också att det under 

avsnittet stödnivåer står att regeringen i kommande förordningar kan anpassa 

stödnivåerna för olika områden. En eventuellt kommande nationell indelning i A 

och B områden, som idag, eller något liknande bör också i så fall bli föremål för 

en översyn. Hagfors och Filipstads kommuner som idag gränsar direkt till A-

områden både inom och utanför länet uppvisar idag mycket likartade objektiva 

förhållanden kring gleshet, befolkningsutveckling och 

regionförstoringsmöjligheter som de angränsande områdena inom stödområde A. 
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