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Remissvar från Lycksele Kommun, ärende 2021000204, Förslag till 

principer för att utse regionalstödskarta för perioden 2022–2027 

Beslut 

Lycksele Kommun yttrar sig på delegation genom Kommunstyrelsens Ordförande Roland Sjögren, och gör 

nedanstående bedömning.  

Bakgrund 

Regeringskansliet har inkommit med en förfrågan gällande Lycksele Kommuns synpunkter på PM: ”Förslag till 
principer för att utse regionalstödskarta för perioden 2022–2027”. Remissvaret ska ha kommit in till 
Näringsdepartementet senast den 9 augusti 2021.  

Bedömning 

Lycksele Kommun har tagit del av ”PM Förslag till principer för att utse regionalstödskarta för perioden 2022–2027”, 

och gör först och främst följande iakttagelser: 

• Dagens stödnivåer möjliggör en stödersättning mellan 10-35% i de idag utpekade A kommunerna; 

stödnivåerna enligt förslaget möjliggör endast 10-20% av investeringens storlek, i de fördefinierade C-

kommunerna som majoriteten av A och B kommuner ersätts med. 

• Urvalet kommuner som ingår i befintliga stödområden, är i dagsläget 39 A kommuner och 42 stycken B 

kommuner; antalet kommuner som ingår som fördefinierade C-kommuner är 69 stycken samt de i 

förslaget kallade kriteriekommuner efter den reviderade regionalstödskartan är 39 st. 

• Det demografiska urvalet i de nya stödområden som pekas ut till 21,6% av befolkningen vilket jämförs med 

dagens 12,26%.  

Dessa faktorer gemensamt riskerar tveklöst en urvattning av stödet i de kommuner som idag befinner sig inom 

stödområde A. Även om staten tillskjuter kapital för att motverka utspädning av stödbeloppet (det finns dock inget i 

förslaget som tyder på det), så medför en sänkning av maxbeloppet från 35% till 20 %, en avsevärd försämring för 

samtliga kommuner som idag befinner sig inom stödområde A i befintlig regionalstödskarta. Det är positivt att 

tillgängliggöra regionalt investeringsstöd där det finns behov av det, men det bör inte göras på bekostnad på 

Sveriges idag mest glest befolkade och geografiskt mest utmanade områden, då stödet är kompensatoriskt till sin 

karaktär. Lycksele Kommun bedömer att den maximala stödnivån för de kommuner som tidigare definierats som A 

kommuner även fortsättningsvis bör vara minst 35%, gärna högre, och att ytterligare kapital bör tillskjutas för att 

motverka en försämring och urvattning av den positiva effekt som stödet har idag, om området utökas till att gälla 

ett betydande större geografiskt område och en nära fördubblad andel av befolkningen.  

Roland Sjögren 

Kommunstyrelsens Ordförande 

Lycksele Kommun 

Beslut Enligt: 

Kommunstyrelsens delegationsordning 2020-11-24 § 167, punkt 1.18 
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