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Sammanfattning
I en promemoria från Regeringskansliet/Finansdepartementet föreslås att fysiska
personer som den 1 november året före beskattningsåret är folkbokförda i vissa
uppräknade kommuner, främst i Norrland och nordvästra Svealand, har rätt till en
skattereduktion om 1 675 kronor per år att räkna av mot kommunal inkom stskatt .

Kommentarer
Region Gävleborg tillstyrker förslaget att införa en regional skattereduktion för
boende i vissa landsbygdskommuner.

Urbanisering är en universell utvecklingsriktning och innebär en mycket komplex
problematik. Den typen av svåra utmaningar kräver sammansatta åtgärder för att
kunna bromsas. En del i detta ligger i det regionala utvecklingsansvaret, där
Region Gävleborg aktivt verkar för att skapa en hållbar regional tillväxt och
utveckling. Region Gävleborg bidrar även genom att erbjuda alla medborgare i
regionen, oavsett var de bor, sä likvärdig servi ce, i form av exemp elvi s hälso- och
sjukvård och kollektivtrafik, som möj ligt. Ekonomiska incitament, exempelvis
olika skattereduktioner, kan vara en annan del för att möj liggöra för medborgare
att bo i glesbefolkade områden .

Lika viktigt som att hindra utflyttningen från dessa områden är att locka nya
människor att bosätta sig utanför våra städer och tätorter. Region Gävleborg hade
därför gärna sett att det skulle vara möj ligt att kunna tillgodogöra sig
skattereduktionen löpande under året, om man välj er att flytta till de angivna
kommunerna. Regionen har dock förståelse för att detta skulle innebära en
0proporti onellt stor administrat ion för Skatteverket med beaktande av att den
aktuella skattereduktionen än så länge är relativt liten . Region Gävleborg
tillstyrker därför den föreslagna konstruktionen.
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