
 YTTRANDE Sida 1 (2) 
Dnr RUN 00017-2020 

 

Region Norrbotten, 971 89 Luleå • Besöksadress: Robertsviksgatan 7, Luleå (Regionhuset) 
Telefon: 0920-28 40 00 •  E-post: RegionNorrbotten@norrbotten.se • www.regionnorbotten.se 
 
DOKUMENT-ID VERSION 
ARBGRP755-1764494651-358 0.2 

Finansdepartementet 
Dnr Fi2020/00307/S1 

Yttrande över remiss Skattereduktion 
för boende i vissa glest befolkade 
områden 
Sammanfattning 
Region Norrbotten tillstyrker förslaget att en regional skattereduktion ska in-
föras men vill betona att förslaget inte är tillräckligt för att säkerställa le-
vande landsbygder vilket är en nödvändighet för Sveriges långsiktiga tillväxt 
och utveckling. 

Region Norrbottens synpunkter 
Riksdagen har beslutat om ett övergripande mål för den sammanhållna 
landsbygdspolitiken (prop. 2017/18:179, bet. 2017/18:NU19, rskr. 
2017/18:360). Det övergripande målet har definierats som en livskraftig 
landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och 
välfärd som leder till en långsiktig hållbar utveckling i hela landet.  

Förslaget innebär en viss skattelättnad för boende och företag i de kommuner 
som omfattas men Region Norrbotten anser att den strukturella problemati-
ken som missgynnar Sveriges glesbefolkade områden kvarstår. Dessa skill-
nader är exempelvis långa avstånd, låg befolkningstäthet och sämre tillgång 
till service. I många av dessa kommuner är dessutom kommunalskatten 
högre än i övriga landet samtidigt som tillgången till gemensamt finansi-
erade välfärdstjänster är lägre än på övriga platser. Dessutom får invånarna i 
dessa områden, till följd av det geografiska läget, i vissa fall bära en större 
del av energi- och miljöskatterna än genomsnittet av befolkningen.  

Om syftet med den föreslagna reformen är att överbrygga dessa nackdelar 
som en form av regional stimulans som samtidigt ska attrahera till boende 
och arbete i dessa delar så anser Region Norrbotten att förslaget på en årlig 
skattereduktion med 1675 kronor är långt ifrån tillräckligt. I förslaget anges 
att konsumtionen kommer att öka i de berörda kommunerna och på så sätt 
stimulera det lokala näringslivet samtidigt som utredarna själva skriver att 
förslaget ”kan också på marginalen vara positivt för de berörda kommuner-
nas attraktionskraft (s.33)”. Den pågående strukturomvandlingen inom de-
taljhandeln (e-handel) innebär att en ökad konsumtion inte per automatik 
kommer lokalsamhällena till del utan sannolikheten är stor att vinsterna från 
den ökade köpkraften hamnar någon annanstans.  

Regeringen har som avsikt att stimulera landsbygdernas utveckling i Sverige 
vilket Region Norrbotten tycker är mycket bra men anser att det finns andra 



  Sida 2 (2) 

 

Region Norrbotten, 971 89 Luleå • Besöksadress: Robertsviksgatan 7, Luleå (Landstingshuset) 
Telefon: 0920-28 40 00 •  E-post: RegionNorrbotten@norrbotten.se • www.regionnorbotten.se 
 
DOKUMENT-ID VERSION 
ARBGRP755-1764494651-358 0.2 

mer effektiva åtgärder för att komma tillrätta med den strukturella problema-
tiken som råder. Naturtillgångarna finns ofta i glesbygden men skatteintäk-
terna hamnar framförallt i storstäderna och hos staten. De områden som in-
går i Stödområde A och B är några av Sveriges rikaste områden. Dessa om-
råden har rikedomar i form av exempelvis vattenkraft, skogar samt malm 
och andra mineraltillgångar vilka genererar enorma skatteintäkter samtidigt 
som uttag av naturresurser till stor del beskattas av staten. Vattenkraften från 
älvarna, metaller från gruvor, timmerexporten och vidareförädlingen av 
skogsbruket står för en stor del av Sveriges skatteintäkter i form av bolags-
skatt till staten. Tidigare kom produktionen av råvaror i högre grad kommu-
nerna till del genom lokala arbetstillfällen som genererar kommunalskatt 
samt landstingsskatt. Idag har automatiseringen ökat så även fenomenet ar-
betspendling, dvs. man bor och skattar inte på den ort man arbetar på vilket i 
sin tur minskar skatteintäkterna på lokal och regional nivå. 

Region Norrbotten anser att om regeringen vill komma tillrätta med den 
strukturella problematiken att de kommuner och regioner i Sverige som står 
för en stor del av den genererade välfärden i hela landet samtidigt har stora 
problem med avfolkning, försämrad välfärd och ekonomi så bör regeringen 
överväga införandet av någon form av regional avkastning på uttag av natur-
resurser. 
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