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Förslag till principer för att utse 
regionalstödskarta för perioden 2022 – 2027  

Skellefteå kommun har för yttrande erhållit PM ”Förslag till principer för 

att utse regionalstödskarta för perioden 2022-2027” och avger härmed 

följande yttrande: 

 Skellefteå kommun är idag i en stark tillväxtfas med Northvolts etablering 

i kommunen och med det också ett ytterligare antal etableringar som sker i 

dess absoluta närområde. De nya gröna näringarna ställer långtgående krav 

på hållbarhet genom hela leverantörskedjan. Det här sätter efterfrågan på 

externa resurser och regionalpolitiska stöd i ett nytt fokus och med nya 

förutsättningar. 

Tillväxten i Skellefteå kommuns näringsliv sker för närvarande 

uteslutande i nyetableringar. 

Skellefteå kommuns redan etablerade näringsliv kommer även i 

fortsättning att ha sin stora marknad på avsevärda avstånd från sin 

utveckling och produktion i Skellefteå.  

Skellefteå kommun kan därför inte nog understryka det fortsatta behovet 

och nyttan av de regionalpolitiska stöden för den starka industriella 

närvaron i Skellefteå kommun. 

Regionalt investeringsstöd är en viktig del för att attrahera internationella 

etableringar och investeringar till Sverige, inklusive norra Sverige. 

Investeringsstödet spelar här en viktig roll för att stärka Sveriges 

attraktionskraft och export. 

Det är därför viktigt att den totala potten för regionalt investeringsstöd 

utökas då den enligt de nu förslagna principerna ska delas på fler företag 

än tidigare. 

Metallindustrin i Västerbotten omfattas av Fonden för rättvis omställning 

men Skellefteå kommun konstaterar att i Regeringskansliets remiss så 

nämns inte möjligheten till höjda stödnivåer med tio procent för territorier 

som omfattas av Fonden för rättvis omställning (EU-kommissionens 

riktlinjer för statligt regionalstöd 2021/C 153/29). Västerbottens 
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metallindustri spelar en viktig roll för det hållbara samhället och är en 

viktig länk för den framväxande gröna industrin. Skellefteå kommun anser 

att Sverige ska använda möjligheterna till stöd för det hållbara samhället i 

mesta möjligaste mån och är förvånad över att dessa tio procent inte lagts 

till i förslaget för regionalstödskartan 2022 – 2027. 
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