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Regionalpolitiken bör reformeras

Målen i regeringens två senaste regionalpolitiska propositioner anges vara 
regional tillväxt, likvärdig service och välfärd för alla regioner i landet samt 
samhällsekonomisk effektivitet. Medlen är många men diskutabla. Stöd till 
företag i utvalda regioner har osäkra eller negativa effekter. De bör avvecklas 
liksom stöd till kommunala bostadsbolag för att riva lägenheter. Det kommu-
nala systemet för skatteutjämning bör ersättas med ett utvidgat generellt statligt 
stöd. Den regionalpolitiskt betingade fi nansieringen av stora samhällsekono-
miskt olönsamma transportprojekt bör upphöra. Kommunerna bör få rätt att 
ta ut fastighets- och företagsskatter för att fi nansiera regional infrastruktur 
på bekostnad av motsvarande statliga skatter. Regionalpolitiken har medfört 
ett slöseri med resurser. Ett undantag utgör utbyggnaden av vissa regionala 
högskolor som haft positiva effekter på regionernas innovativa förmåga och 
produktivitet.

Det pågår en process med en koncentration av företag och individer till 
framför allt storstäderna och en motsvarande utarmning av många regio-
ner. Vissa av dessa har hamnat i en ond spiral med nedläggningar, utfl ytt-
ning av företag, permitteringar och permanent regional arbetslöshet. Öka-
de vakanser uppkommer i kommersiella lokaler och lokala bostadsbestånd. 
Nedläggningarna leder också till utfl yttning av individer. Oftast är det unga 
och välutbildade som fl yttar. Den befolkning som bor kvar blir ålderstigen. 
Detta bidrar till höga kostnader för sådana regioner. Regeringen söker mot-
verka denna utveckling genom att ge stöd åt företagande och sysselsättning 
i utfl yttningsregioner samt genom att tillhandahålla en med övriga regioner 
likvärdig välfärd. 

I denna artikel granskas regeringens mål och medel föl och medel föl och medel f r regionalpoliti-
ken så som de presenteras i de två senaste propositionerna 1997/98:62 och 
2001/02:4. Dessutom görs förs förs f rsök att tolka de angivna målen i termer av 
ekonomisk teori. Realismen i regeringens mekonomisk teori. Realismen i regeringens mål om tillväxt föxt föxt f r alla regioner i r alla regioner i 
landet diskuteras mot bakgrund av en kort litteraturgenomgång. Därefter 
granskas i tur och ordning de medel som regeringen explicit använder fönder fönder f r 
att uppnå sina mål: subventioner till föl: subventioner till föl: subventioner till f retag i utsatta regioner, effekter av 
det kommunala systemet födet kommunala systemet födet kommunala systemet f r skatteutjämning, av fi nansiering av regionala 
transportprojekt samt delar av högskolepolitiken. Till sist presenteras några 
sammanfattande slutsatser (Andersson 2005). 
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1. Målen i de regionalpolitiska propositionerna
I regeringens proposition 1997/1998 ”Regional tillväxt–för arbete och väl-
färd” anges att regionalpolitiken utformas utifrån mål om regional tillväxt, 
fördelning och samhällsekonomisk effektivitet (sid. 68). Regional tillväxt 
innebär att inte bara regioner som växer spontant skall växa utan att statliga 
insatser skall säkerställa att alla växer. Genom omfördelning av pengar till 
utsatta regioner vill regeringen garantera en likvärdig offentlig och kom-
mersiell service för hela landet. Formuleringar som att ”hela landet skall 
leva” respektive att alla regioner skall få en ”likvärdig service” får tolkas som 
uttryck för ett fördelningsmål. I propositionen framhålls vidare som ett vik-
tigt mål att de som är arbetslösa i en region bör få ett arbete där. Arbetslöshet 
är uttryck för en situation med ojämvikt, vilket innebär en samhällsekono-
miskt ineffektiv användning av arbetskraft. Målet om samhällsekonomisk 
effektivitet är explicit formulerat men grunderna för offentliga interventio-
ner diskuteras inte närmare. 

I regeringens senaste regionalpolitiska proposition 2001/2002 ”En 
politik för tillväxt och livskraft i hela landet” understryks redan i rubriken 
målet om tillväxt för hela landet. Formuleringarna om hållbar ekonomisk 
tillväxt i linje med EU:s strukturella och regionala program förekommer 
i båda propositionerna.  Detsamma gäller formuleringarna om likvärdig 
service och välfärd för hela landet. I den senaste propositionen hävdas att 
regeringen kommer att tillämpa ett nytt perspektiv med syftet att beakta 
även effekterna av den politik som förs på områden utanför den egentliga 
regionalpolitikens områden. Regeringens säger sig sålunda framdeles även 
vilja beakta de regionala effekterna av industri-, arbetsmarknads-, infra-
struktur-, utbildnings-, och forskningspolitik. Detta perspektiv tillämpa-
des dock redan i viss utsträckning tidigare inom vad som i den förra propo-
sitionen kallades för den ”stora” regionalpolitiken medan subventioner till 
företag presenterades under rubriken den ”lilla” regionalpolitiken. Regio-
nalpolitiken tycks sålunda omfatta i stort sett ”allting” enligt de båda pro-
positionerna. Dess effekter beräknas dock inte. Inget sägs heller om vikten 
av att också beakta exempelvis jordbrukspolitikens och försvarspolitikens 
regionala effekter.

2. Perspektiv på de regionalpolitiska målen
För att bedöma effektiviteten i regeringens regionalpolitik måste man tolka 
målens ekonomiska innebörd, om de står i konfl ikt med varandra samt om 
de är realistiska, dvs om de går att uppnå. De mål som anges i propositioner-
na är fördelningsmål, samhällsekonomisk effektivitet och regional tillväxt.

Ett föEtt föEtt f rdelningsmål innebär att regeringen vill för att regeringen vill för att regeringen vill f rbättra välfälfälf rden förden förden f r 
någon grupp, även om det blir på bekostnad av någon annan grupp. Om 
regeringen har ett allmänt fönt fönt f rdelningsmål innebär detta att den ger stöd 
till den grupp som man vill gynna och att individerna i denna grupp kan 
använda stöden efter eget skön. Sådana subventioner ges på bekostnad av 
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de grupper som regeringen vill skall betala via skatter. Regeringen sätter 
dock uppenbarligen värde inte bara på att en omfö en omfö en omf rdelning äger rum mellan 
olika regioner i landet utan också hur den sker. Sålunda vill regeringen att 
individer som bor i utsatta delar av landet skall ha god tillgång till snabbtåg, 
fl ygtransporter, skolgång, hälsovård, kommersiell service m m i närheten 
av deras boende. Dessutom vill regeringen att det skall fi nnas föav deras boende. Dessutom vill regeringen att det skall fi nnas föav deras boende. Dessutom vill regeringen att det skall fi nnas f retag i deras 
närhet som kan erbjuda arbeten. Då regeringen vill ge tillgång till nyttig-
heter som innebär begränsade valmöjligheter föjligheter föjligheter f r den mottagande parten 
(jämfömfömf rt med att individerna fi ck använda pengarna efter eget skön) är detta 
uttryck föuttryck föuttryck f r den typ av för den typ av för den typ av f rdelningsmål som kallas föl som kallas föl som kallas f r merit wants (Musgrave 
1959 och Bohm 1986). 

Målet om samhällsekonomisk effektivitet innebär att regeringen öns-
kar fökar fökar f rbättra situationen föttra situationen föttra situationen f r någon grupp utan att detta blir till nackdel 
föföf r någon annan grupp. För att nå detta mål har regering och kommuner 
anledning att intervenera i marknadsekonomin, nämligen då marknaden 
inte spontant uppnår detta mål. Exempel på föföf rekomst av sådana situatio-
ner är fallande styckkostnader (att kostnaderna per enhet för fallande styckkostnader (att kostnaderna per enhet för fallande styckkostnader (att kostnaderna per enhet f r en nyttighet 
faller med antalet enheter inom hela efterfrågeintervallet), kollektiva nyt-
tigheter, externaliteter, och marknadsojämvikt (Mishan 1981, Bohm 1986 
och Andersson 1998). Regionalpolitiken har av tradition gjort anspråk på 
att korrigera föatt korrigera föatt korrigera f r sådana situationer. Infrastruktur som vägar och järnvägar 
karakteriseras av fallande styckkostnader och externaliteter och motiverar 
interventioner från stat och kommuner. Utan sådana interventioner fi nns 
risk förisk förisk f r att vägar och järnvägar tillhandahålls i en omfattning som inte är 
föföf renlig med målet om samhällsekonomisk effektivitet. För att klarlägga 
om ett visst projekt uppfyller detta fordras att samhällsekonomiska bedöm-
ningar genomföningar genomföningar genomf rs. Om värdet av nettofördet av nettofördet av nettof rdelarna av ett projekt är negativt 
skall projektet inte genomföskall projektet inte genomföskall projektet inte genomf ras. 

Staten använder numera högskolepolitiken i sin regionalpolitik. Därförförf r 
fi nns det anledning att uppmärksamma marknadsbrister som gäller föller föller f r all 
sorts forskning, uppfi nnande och utvecklingsarbete som osäkerhet och ris-
ker vid investeringar i forskningsprojekt (Arrow 1962). Forskningsprojekt är 
mera osäkra än investeringar i realkapital. Gängse kapital- och föngse kapital- och föngse kapital- och f rsäkrings-
marknader hanterar inte sådana risker på ett samhällsekonomiskt effektivt 
sätt. Små, nystartade fö, nystartade fö, nystartade f retag kan spontant på sin höjd driva något enstaka 
eller kanske endast en del av ett forskningsprojekt. Detta medföeller kanske endast en del av ett forskningsprojekt. Detta medföeller kanske endast en del av ett forskningsprojekt. Detta medf r risker för risker för risker f r 
diskriminering av sådana projekt. Företag som är stora nog att driva ett fl er-
tal parallella forskningsprojekt ger vissa möjligheter till riskspridning. Risk-
kapitalbolag kan bidra till satsningar på riskabla projekt. Men även sådana 
föföf retag har begränsade möjligheter till riskspridning i föjligheter till riskspridning i föjligheter till riskspridning i f rhållande till en 
stat. Det fi nns sålunda en grund fölunda en grund fölunda en grund f r statliga resursinsatser för statliga resursinsatser för statliga resursinsatser f r forsknings-
projekt. Dessa kan i sin tur leda till spillovers i form av forskningsresultat 
som entreprenörer kan exploatera förer kan exploatera förer kan exploatera f r kommersiellt lönsamma innovatio-
ner. Detta motiverar att statliga satsningar på forskningsprojekt görs. En 
helt annan fråga av hög relevans fög relevans fög relevans f r högskolepolitiken som regionalpolitik 
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är var dessa satsningar bör äga rum. Här ger den ekonomiska välfälfälf rdsteorin 
ingen närmare vägledning annat än att det bör fi nnas skalför fi nnas skalför fi nnas skalf rdelar som att 
kravet på en minsta kritiska massa föen minsta kritiska massa föen minsta kritiska massa f r exempelvis en forskningsmiljö bör 
vara uppfyllt. För att forskningsresultaten dessutom skall leda till regional 
tillväxt krävs det också att det fi nns industriella mottagare av kommersiellt 
exploaterbara resultat.

Såväl nationell som regional tillväxt är viktiga mål föl föl f r regeringen. Med 
nationell tillväxt menas att regeringen vill uppnå en tillväxt föxt föxt f r landet i dess 
helhet utan några restriktioner om var i landet som den skall uppnås. Till-
växt kan defi nieras som investeringar som görs förs förs f r att öka de framtida kon-
sumtionsmöjligheterna. Med en sådan defi nition inkluderas dock inte ett 
bättre utnyttjande av en existerande kapacitet. Det vanligast föttre utnyttjande av en existerande kapacitet. Det vanligast föttre utnyttjande av en existerande kapacitet. Det vanligast f rekommande 
måttet på tillväxt är dock för dock för dock f rändringar i bruttonationalprodukten. En hög 
tillväxttakt implicerar att kommande generationer favoriseras i relation till 
den nuvarande. En högre tillväxt föxt föxt f rutsätter nämligen att större sparande 
föföf r investeringar, dvs en lägre konsumtion fögre konsumtion fögre konsumtion f r den nuvarande generationen. 
Här impliceras sålunda ett intertemporalt föintertemporalt föintertemporalt f rdelningsmål vid valet av en 
viss tillväxttakt. Regeringens mål om regional tillväxt innebär att regioner 
som idag inte växer spontant av egen kraft skall göra detta genom statligt 
stöd. Enligt propositionerna bör sålunda alla regioner i landet ges möjlighe-
ter till en tillväxt. För regeringen blir då frågan hur detta skall åstadkommas, 
om det nu över huvud taget går. När grupper i andra regioner via skatter 
fåfåf r betala för betala för betala f r att staten via sitt stöd söker åstadkomma regional tillväxt, kan 
detta mål tolkas som ett interspatialt föinterspatialt föinterspatialt f rdelningsmål. Målet om regional 
tillväxt kan sålunda innebära en föra en föra en f rdelningsmässig restriktion på den natio-
nella tillväxten. 

I propositionen 2001/2002 visas medvetenhet om att målkonfl ikter 
existerar liksom om vikten av att dessa identifi eras föexisterar liksom om vikten av att dessa identifi eras föexisterar liksom om vikten av att dessa identifi eras f r att de skall kunna 
hanteras på bästa sätt (sid 107). Men sådana målkonfl ikter identifi eras inte 
närmare, långt mindre diskuteras hur de skulle kunna hanteras. Exempelvis 
kan som berörts ovan regeringens mål om nationell och regional tillväxt stå 
i konfl ikt med varandra. Statens resurser skulle kanske kunna göra en större 
nytta i form av en högre nationell tillväxt i andra regioner än där de hamnar 
genom regionalpolitiken, beroende på hur pengarna används. Mer pengar 
till en region betyder mindre pengar fötill en region betyder mindre pengar fötill en region betyder mindre pengar f r andra regioner, eftersom de fi nan-
sieras genom skatter. I andra sammanhang säger sig regeringen vilja verka 
föföf r en hög nationell tillväxt. En hög skattenivå kan ha negativa effekter på 
individers vilja att arbeta och på entreprenörers vilja att satsa på föföf retagan-
de, dvs på målet om tillväxt. Regeringen bör visa hur den prioriterar mellan 
olika mål som står i konfl ikt med varandra.

3. Är målet om tillväxt i alla regioner realistiskt?
Regeringen anger redan i propositionernas rubriker att tillväxt i hela lan-
det skall prioriteras. Frågan är om det går att få tillväxt i landets alla regio-
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ner. Låt oss diskutera denna fråga mot bakgrund av en kort litteraturge-
nomgång. 

Marshall (1898 och 1920) pekade på tre olika fördelar som ett indu-
striellt distrikt kan erbjuda av betydelse för företagens val av lokalisering. 
För det första bör det fi nnas personer med specialkompetens inom ett visst 
område. För det andra att det fi nns ett billigare och mer varierat utbud av 
produktionsfaktorer i övrigt som är specifi ka för en viss bransch. För det 
tredje är spillovers av stor betydelse, dvs teknologiska kunskapseffekter som 
andra företag än det som först lanserade en innovation kan dra nytta av 
genom att vara lokaliserat nära företag inom ett industriellt distrikt. Ter-
men kunskaps-spillovers har senare myntats som ett uttryck för de fördelar 
ett företag kan vinna i form av ny kunskap från universitet och högskolor 
och från företag i dess omgivning.  

Krugman (1991) har med inspiration från Marshall betonat betydelsen 
av spillovers fö fö f r en tillväxt. Vidare är stordriftsför stordriftsför stordriftsf rdelar inom olika bran-
scher, marknadernas storlek samt transportkostnader avgörande förande förande f r till 
vilken region som ett fövilken region som ett fövilken region som ett f retags företags företags f rädlingsställen kommer att lokalisera sig. 
Krugman (1996) ger slående exempel på hur olika branscher har koncen-
trerats till vissa regioner och orter i USA: bilindustrin har koncentrerats till 
Detroit, fl ygindustrin till Seattle och Los Angeles, fi lmindustrin till Holly-
wood fi nansbranschen till New York och Chicago. Han menar att handels-
hindren i Europa är orsaken till att man där ännu inte har en koncentration 
av branscher till vissa regioner på det sätt som fi nns i USA. I takt med EU:s 
integration kommer en sådan koncentration att uppkomma. 

Även teorin om produkternas livscykel är av intresse ur ett regionalpo-
litiskt perspektiv. En affärsidé, teknik eller företag genomgår olika faser 
under sin ekonomiska livslängd (Vernon 1966 och 1979, Porter 1990). En 
produkt kommer under dess olika faser att koncentreras till olika typer av 
regioner. Introduktionsfasen är vanligen förlagd till storstäder och univer-
sitetsstäder, i synnerhet om en innovation krävt ett avancerat forsknings- 
och utvecklingsarbete. I takt med att produkterna åldras och produktionen 
standardiseras förs produktionen ut från centrumregioner till perifera regi-
oner. En arbetsfördelning uppstår: avancerade funktioner i storstäder och 
universitetsstäder och standardiserad produktion i perifera områden. 

Entreprenörer lokaliserade intill universitet och högskolor kan exploa-
tera nya forskningsresultat och skapa nya företag på grundval av innovatio-
ner. Dagliga kontakter spelar en stor roll för att sprida resultat från forskning 
och utvecklingsarbete vid lärosäten till företag. Forskare har visat att denna 
typ av kunskapsspridning är relativt sett geografi skt begränsad. Lärosäte-
nas lokalisering kan därför påverka kunskapsintensiva företags lokalisering 
(Jaffe 1986 och 1989, Feldman 1994, Anselin, Varga och Acs 1997, Varga 
1998, Jaffe och Trajtenberg 2002 samt Acs 2002). Feldman och Varga visar 
hur produktinnovationer fördelar sig på olika stater i USA med en koncen-
tration till Kalifornien vid västkusten och till områdena kring Boston och 
New York på östkusten. Kalifornien med Silicon Valley ligger inte oväntat 
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på första plats när det gäller IT. Den offentligt fi nansierade forskningen vid 
de amerikanska universiteten är främst lokaliserad till dessa områden lik-
som företagens forsknings- och utvecklingsarbete. Varga fi nner ett tydligt 
samband mellan satsningar på universitetsforskning och innovationer för 
städer med en betydande befolkning. Enligt Varga krävs det minst en mil-
jon människor samt mer än 30 000 studenter för att universitetsforskning 
skall åstadkomma en regional ekonomisk utveckling. Varga aktualiserar 
sålunda begreppet ”kritisk massa” som förutsättning för regional ekono-
misk utveckling till att gälla inte bara forskningsinsatsers utan också regio-
ners storlek och befolkningstäthet.

Vad som sagts ovan kan bidra till att förklara den tillväxt inom IT-områ-
det som ägt rum i Silicon Valley. Där fi nns Stanford University, ett universi-
tet i världsklass med bland annat utbildning av civilingenjörer och forskare 
inom IT-området. Statliga beställningar av elektronikutrustning har allti-
från andra världskriget och framåt spelat en stor roll. Där inrättades år 1946 
den första forskarparken i världen. Man har inom bekvämt räckhåll allt som 
behövs för att ett nytt företag inom IT-området skall kunna etablera sig. Dit 
hör en välfungerande riskkapitalmarknad. Denna har uppstått genom att 
företagare med egna innovationer har utvecklat en kompetens att bedöma 
om också andras innovationer är kommersiellt gångbara.  AnnaLee Saxe-
nians betonar i sin bok (1996) betydelsen av kulturella skillnader som att 
det i Silicon Valley växt fram en särskild entreprenörsanda.

Henrekson (2002) ställer frågan varför entreprenörsaktiviteter och risk-
kapitalmarknader i USA är mera blomstrande än i Sverige. Hans svar är att 
det i USA fi nns incitament som är betydligt starkare än i Sverige i form av 
starka belöningssystem, inkluderande ett skattesystem, som stärker driv-
krafterna för tillväxt. Henrekson kritiserar den top-down strategi som råder 
i Sverige med en ansenlig statlig byråkrati. Han pläderar för att regeringen 
istället introducerar en bottom-up modell à la USA med ett skattesystem 
som är mera gynnsamt för entreprenörer än det som Sverige kan visa upp. 
Att skattesystemet är sämre utformat i Sverige än i USA med tanke på dess 
effekter på tillväxten kan förvisso innebära en lägre tillväxtnivå i alla delar 
av landet inklusive i de utsatta regionerna. En lägre skattenivå kan i ett sta-
tiskt perspektiv leda till att mindre pengar kommer in till statskassan och 
risk för att mindre pengar på kort sikt blir tillgängliga för att uppnå målet 
om en likvärdig service i hela landet. Men genom en lägre skattenivå kan 
ökad tillväxt nås på längre sikt. 

Slutsatsen av denna genomgång är tämligen självklar: tillväxt uppkom-
mer inte spontant i alla regioner utan koncentreras till vissa med särskilda 
föföf rutsättningar föttningar föttningar f r tillväxt. Enligt Varga är det framför det framför det framf r allt större städer 
som ger näringsliv föringsliv föringsliv f rutsättningar föttningar föttningar f r tillväxt. Som kommer att framgå av 
vår analys har regeringens ambitiösa regionalpolitik under en lång lett till 
ganska magra resultat. Statsmakternas mål om tillväxt föxt föxt f r alla regioner i 
landet framstår som orealistiskt mot denna bakgrund. Regeringen bör där-
föföf r göra en analys av vilka regioner som har reella föra en analys av vilka regioner som har reella föra en analys av vilka regioner som har reella f rutsättningar föttningar föttningar f r till-
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växt med ett effektivt statligt stöd.  Det bör poängteras att det är en sak att 
föföf ra en politik med ett föra en politik med ett föra en politik med ett f rdelningsmål om likvärdig service i alla regioner, 
en annan att föen annan att föen annan att f rsöka få ka få ka f tillväxt i regioner som inte har föxt i regioner som inte har föxt i regioner som inte har f rutsättningar att få ttningar att få ttningar att f
detta även med statligt stöd.  

4. Medlen i de regionalpolitiska propositionerna
Exempel på viktiga regionalpolitiska åtgärder i propositionen 1997/1998 är 
statliga subventioner och riskkapitallån till företag inom utvalda regioner, 
s k tillväxtavtal, reduktion i de sociala avgifterna för löner för vissa delar 
av Norrland, statlig fi nansiering av vägar, järnvägar och fl ygplatser samt 
satsningar på regionala högskolor. För perioden 1995–1999 betalades ut 13 
miljarder kronor från EU:s (EG:s) strukturfonder. Svenska staten måste 
komplettera dessa pengar med lika mycket. EU har även inspirerat till s k 
tillväxtavtal mellan regeringen och företag i aktuella regioner. Men subven-
tionerna till jordbruket kritiseras inte av EU i detta sammanhang, även om 
de har regionala effekter. 

Botniabanan är ett exempel på en pågående, regionalpolitiskt motive-
rad, stor statligt fi nansierad investering som presenterades i regeringens 
proposition 1997/1998. Syftet med banan anges vara att binda ihop lokala 
arbetsmarknader i olika orter längs den norra svenska kustlinjen. Andra 
exempel är bidragen till utbyggnader av Luleå-Kallax fl ygplats och en ny 
fl ygplats i Pajala. Under perioden 1997–2000 avdelades pengar i statens 
budget för en utbyggnad med cirka 100 000 utbildningsplatser i hela lan-
det med minst en högskola i varje län. Fasta forskningsresurser avdelas till 
samtliga högskolor.

Följande åtgärder för att uppnå de regionalpolitiska målen kan noteras i 
den senaste propositionen 2001/2002:
• 3,5 miljarder per år för regional utveckling för perioden 2000–2006. 
• Subventioner och riskkapitallån till samt tillväxtprogram för företag 

inom utvalda regioner.
• Reducerade sociala avgifter för löner för delar av Norrland (med 15 pro-

cent mot en reduktion på 5 procent tidigare).
• Det kommunala skatteutjämningssystemet (12.6 miljarder år 2001).
• Det statliga bidragsystemet för skola, vård och omsorg (59 miljarder till 

kommunerna och 19 miljarder till landstingen år 2001).
• Subventioner för långpendling för den norra delen av landet.
• 3 miljarder fram till år 2004 till kommunala bostadsbolag med höga 

vakanser för rekonstruktion av bolagen.

Dessutom betalas 22 miljarder kronor från EU:s strukturfonder i stöd 
för perioden 2000–2006. Svenska staten skall bidra med lika mycket. Det 
innebär att strukturfondsprogrammen totalt omfattar 60 miljarder under 
perioden 2000–2006, inklusive pengar från EU:s struktur- och regional-
program. 
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5. Subventioner till privata och offentliga företag 
som regionalpolitik
Avsikten med regeringens subventioner till företag i utsatta regioner är 
enligt propositionerna att få till stånd ökad tillväxt och fl era sysselsättnings-
tillfällen i dessa än vad som skulle uppkomma utan sådana åtgärder. Inom 
EU vill man att medlemsstaterna skall lägga mindre vikt vid subventioner 
och större vid allmänna incitament som kan befrämja konkurrens och inno-
vationer. Man är där skeptiskt inställd till statliga subventioner till företag. 
Sådana kan snedvrida konkurrensen och försena en strukturomvandling 
av industrin. Detta gäller även Sveriges reduktioner i sociala avgifter för 
vissa regioner i Norrland enligt EU. Men om målet är att öka sysselsätt-
ningen i dessa områden kan sådana reduktioner vara motiverade. För att 
öka tillväxt och sysselsättning i utvalda regioner föreslås i propositionen 
1997/1998 också s k tillväxtavtal som träffas mellan berörda parter genom 
partnerskap. I den senaste propositionen har dessa tillväxtavtal döpts om 
till tillväxtprogram. Regeringens mål för sådana stöd kan även tolkas som 
ett fördelningsmål, en strävan efter att öka de arbetslösas välfärd genom 
att försöka skapa arbeten där de bor, även om detta leder till att individer i 
andra regioner får det sämre då deras skatter ökar. Sådana åtgärder skulle 
också kunna tolkas som uttryck för ett mål om samhällsekonomisk effekti-
vitet: permanent arbetslöshet utöver en viss s k naturlig vakansgrad inne-
bär ojämvikt på arbetsmarknaden. 

Begreppet tillväxtprogram så som det presenteras i regeringens proposi-
tioner är oklart defi nierat. Eftersom det är svårt att få ett grepp om vad som 
regeringen egentligen avser med dessa, blir det också svårt att bedöma dem. 
Det fi nns dock risker förknippade med sådana stöd. De tjänstemän som skall 
besluta om vilka projekt som skall gynnas måste ha kompetens för att kunna 
bedöma olika projekts bärkraft. Frågan är om det fi nns tillräcklig kompe-
tens inom länsstyrelserna för att göra professionella bedömningar av olika 
riskfyllda projekt. Sådana kan vara svåra nog för proffs inom området. 

Vilka effekter har uppnåtts genom de företagsstöd som tidigare har 
delats ut? En genomgång av de vetenskapliga studier av stödens effekter 
som genomförts ger en pessimistisk bild (ESO Ds 1995:14, ESO Ds 1999: 
50). Dessa utvärderingar har funnit att effekterna har varit svaga, ibland 
rentav negativa. Ett problem har varit att de som fördelat stöden haft små 
möjligheter att bedöma huruvida stödprojekt tränger undan annan verk-
samhet som skulle ha uppstått utan stöd samt svårigheter att välja ut de pro-
jekt som skall få stöd. Ett metodproblem vid utvärdering av den här sortens 
stöd är att man inte riktigt kan jämföra vad som skulle ha hänt utan stöden 
med fallet att stöd ges. Därför framstår även utvärderingarnas resultat som 
osäkra. 

Som framgått ovan är det orealistiskt att tro att det går att få till stånd 
tillväxt i alla regioner. Regeringen borde därför först och främst klargöra 
vilka regioner eller delar av regioner som kan förväntas få tillväxt med stat-
ligt stöd och vilka som inte har en rimlig sådan chans. Att subventionera 
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företag i alla problematiska regioner år efter år utan nämnvärda resultat ter 
sig mera som spel för galleriet än seriös politik. Regeringen borde tydligare 
formulera grunderna för vilka stöd som bör fi nnas och varför. Grund fi nns 
för stöd till start-ups med hänvisning till marknadsbrister för forskning, 
uppfi nnande och utvecklingsarbete. Det fi nns annars risker för diskrimi-
nering av riskabla forskningsprojekt. Men sådana stöd bör ges generellt i 
landet på grundval av bedömningar av personer med stor egen erfarenhet 
av företagande. Slutsatsen blir sålunda att regeringen bör upphöra med sär-
skilda stöd till företag inom de utsatta regionerna.  

Under perioden 1985–93 byggdes med stora subventioner 400 000 nya 
bostäder med koncentration till kommuner utanför storstadsregionerna. 
Detta har lett till stora vakanser i ett stort antal kommuner. 100 miljarder 
har förslösats genom ett byggande på fel orter (ESO Ds 2002:9). För att 
komma till rätta med vakansproblemen avsätts i den regionalpolitiska pro-
positionen 2001/2002 stöd på 3 miljarder till kommunala bostadsbolag fram 
tom 2004. För att inte gå med underskott ligger hyresnivån i kommuner 
med höga vakanser över jämviktshyran i många orter.  Det är oklart hur det 
är tänkt att dessa pengar skall användas. Om bidragen skall användas för att 
sänka hyresnivåerna och därigenom minska antalet vakanser, fi nns motiv 
för detta. Men många av de vakanta hyreslägenheterna rivs nu med hjälp av 
dessa bidrag. Rivningar innebär dock i många fall ett samhällsekonomiskt 
slöseri med resurser. Regeringen bör därför stoppa sådana bidrag. 

6. Det kommunala skatteutjämningssystemet
Ett av regeringen högt prioriterat fördelningsmål är likvärdig offentlig och 
kommersiell service i hela landet. Ett av regeringens medel för att uppnå 
detta mål är det kommunala skatteutjämningssystemet. Avsikten med detta 
system är att utjämna effekter gällande tillgången till offentlig och kommer-
siell service mellan människorna i olika kommuner som orsakas av skillna-
der i arbetslöshet pga en vikande befolkning samt en ökande andel äldre. 
Det syftar till att varje kommun skall kunna erbjuda likvärdig service för 
skola, vård och omsorg oavsett kommunens skattekraft och förekomst av 
kostnadshöjande faktorer. Det består av ett system för inkomstutjämning 
som kompenserar kommunerna för 95 procent av minskade kommunala 
intäkter som uppkommer exempelvis som en följd av arbetslöshet. Dess-
utom fi nns det ett system för kostnadsutjämning. Kommuner med arbets-
löshet får ersättning för kommunala kostnader för arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder. Kommuner med ett stort antal äldre och/eller socialbidragstagare 
får också bidrag. Systemet syftar givetvis till att uppfylla regeringens fördel-
ningsmål. Samma syfte har det generella statliga bidragssystemet för vård, 
skola och omsorg till kommuner och landsting. 

Systemet med skatteutjämning leder till att en ekonomisk utveckling i 
en viss region inte medföen viss region inte medföen viss region inte medf r en nämnvärt bättre ekonomisk standard föttre ekonomisk standard föttre ekonomisk standard f r dess 
medborgare (ESO Ds 1999:50). En långtgående omföende omföende omf rdelning av inkom-
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ster har negativa effekter på incitament och drivkrafter föincitament och drivkrafter föincitament och drivkrafter f r ekonomisk 
tillväxt. Incitamenten skadas både i de kommuner som mottar och de som 
tvingas att bidra via sina skatter (Fölster 1998). Systemet leder exempel-
vis till att låginkomsttagare i Stockholmsområdet subventionerar invånare 
i Norrlandsregioner. Detta strider mot regeringens allmänna fönna fönna f rdelnings-
mål. Det generella statliga bidragssystemet har även skadliga effekter på de 
ekonomiska incitamenten fast i mindre grad. Därförförf r bör det kommunala 
utjämningssystemet avvecklas och ersättas med ett utbyggt generellt stat-
ligt bidragssystem. Men frågan är om ett sådant bidrag nödvändigtvis skall 
gå till kommuner och landsting? Man kan istället tillämpa ett system med 
checkar (vouchers) direkt till dem som regeringen vill gynna beträffande 
den offentliga eller kommunala service som staten vill garantera indivi-
derna. Ett system typ skolpeng och äldrevårdspeng innebär att individer-
nas valfrihet mellan olika alternativ stärks samtidigt som regeringens merit 
wants mwants mwants ål uppfylls.

7. Transportpolitik som regionalpolitik
I regeringens proposition 1997/1998 spelar statligt fi nansierade trans-
portprojekt i utsatta regioner som vägar, järnvägar och utbyggnader av 
fl ygplatser en viktig roll. Sådana investeringar är exempel på åtgärder som 
kan motiveras utifrån ett mål om samhällsekonomisk effektivitet. Fal-
lande styckkostnader och negativa externa effekter gör att ett sådant mål 
inte spontant uppnås. För att ett sådant projekt skall uppfylla målet om 
samhällsekonomisk effektivitet skall de samhällsekonomiska kostnaderna 
understiga värdet av de samhällsekonomiska fördelarna.

Den kanske mest uppmärksammade investeringen i detta regionalpoli-
tiska sammanhang är utbyggnaden av Botniabanan. Enligt propositionen 
1997/98 skulle den kosta 8,2 miljarder kronor att bygga. Härtill kommer 
dock kostnader för drift och underhåll. Om målet är att förbättra för män-
niskorna i berörda regioner genom att bygga Botniabanan, måste man kon-
trollera att totala kostnader understiger värdet av de samhällsekonomiska 
fördelarna. Man skall beräkna den nettoförbättring som de berörda grup-
perna kan förväntas få av att Botniabanan byggs. Men någon sådan sam-
hällsekonomisk investeringskalkyl redovisas inte i regeringens proposition 
1997/98. Att endast beräkna och uppge kostnader för byggandet av Bot-
niabanan är otillräcklig grund för en bedömning. En samhällsekonomisk 
utvärdering för Botniabanan har dock genomförts av statens eget organ för 
sådana uppgifter (SIKA 1996). Denna visar ett netto på approximativt noll. 
Osäkerheten om utfallet bedöms dock som stor. Stora merkostnader kan 
tillkomma som inte räknats med i kalkylen. 

Regeringens mål med detta projekt kan också vara fördelningspolitiskt 
grundat. Regeringen kan vilja förbättra situationen för personer i dessa 
regioner även om personer i andra regioner därigenom får det sämre. Det 
rör sig då om merit wants, eftersom regeringen vill åstadkomma förbättring-
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ar föar föar f r personer och för personer och för personer och f retag i dessa regioner i form av just ökade transport-
möjligheter. Om regeringen haft ett föjligheter. Om regeringen haft ett föjligheter. Om regeringen haft ett f rdelningsmål föl föl f r ögonen, borde man 
också ha beräknat värdet av fördet av fördet av f rdelarna fördelarna fördelarna f r de grupper regeringen vill gynna 
med projektet. Detta har inte heller gjorts. 

Sedan väl bygget av Botniabanan har kommit igång på 2000-talet har det 
visat sig att kostnaderna kommer att bli ett par, tre miljarder högre än vad 
som tidigare beräknats. I en TV-intervju bemötte den dåvarande ansvarige 
ministern Björn Rosengren kritiken mot att man drev projektet vidare med 
att det var vanligt att kostnaderna skenade iväg för stora projekt! I den senas-
te transportpropositionen har regeringen avsatt 10,9 miljarder kronor för 
projektet utan att presentera någon kalkyl som motiverar en sådan ökning 
(Nilsson 2001). Detta innebär en nettoförlust som innebär mindre resurser 
över för mera välmotiverade transportprojekt. Ytterligare exempel på trans-
portinvesteringar som regionalpolitik är regeringens fi nansiering av kom-
munala fl ygplatser som för Kallax och Pajala. Flygplatsen i Kallax var avsedd 
att bli navet i frakttrafi ken mellan Nordamerika och Asien. Men fl ygtrafi ken 
har i stort sett uteblivit. Dessa projekt är ytterligare exempel på misslycka-
de transportinvesteringar. Kallax fl ygplats läggs nu på is. Ännu ett aktuellt 
exempel är fortsättningen av Botniabanan, den s k Norrbotniabanan som 
också kommer att leda till en mycket stor samhällsekonomisk förlust. 

Ett alternativ till Botniabanan hade varit att rusta upp den existerande 
järnvägen till modern standard. En sådan upprustning skulle ha blivit avse-
värt billigare, kanske endast en tredjedel av vad Botniabanan kostar. Om 
regeringen av hänsyn till ett fördelningsmål av merit wants-karaktär ville 
omfördela ett belopp motsvarande kostnaden för att bygga Botniabanan 
till Norrlandslänen skulle nyttan bli större av att rusta upp den existerande 
järnvägen längs Norrlandskusten och använda resten av pengarna på andra 
verksamheter som Norrlandslänens invånare själva vill prioritera. Reger-
ingen har inte vägletts av samhällsekonomiska kalkyler vid sina regional-
politiskt betingade beslut om transportinvesteringar. Dess fi nansiering av 
stora samhällsekonomiskt olönsamma transportprojekt bör upphöra. 

8. Kommunala fastighets- och företagsskatter 
Genom den statliga fi nansieringen av regionala transportprojekt räknar 
varje region endast med de egna kostnaderna för ett projekt. Inom de enskil-
da regionerna har man ingen anledning att räkna med de kostnader som 
skattebetalare i övriga regioner i landet betalar. Detta ger politikerna i de 
olika regionerna incitament att försöka få regionala transportprojekt att 
framstå som nationella för att övertyga regeringen om att den bör stå för en 
stor del av kostnaderna. Samhällsekonomiskt olönsamma transportprojekt 
kommer därför till stånd. Men om målet är samhällsekonomisk effektivitet, 
bör kostnaderna belasta det brukarkollektiv som framför allt drar nytta av 
en infrastruktur. 

Om enskilda kommuner och regioner skall kunna bekosta sina egna 
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projekt, förutsätts att de får tillgång till större skattebaser än vad de har 
idag. I USA fi nansieras kommunernas kostnader för infrastruktur som 
vägar genom kommunala fastighetsskatter. Fastighetsskatten var tidigare 
en kommunal skatt även i Sverige. Kommunerna bör återfå rätten att ta ut 
fastighetsskatt. Den statliga fastighetsskatten kan slopas och subventioner 
till kommunerna minska i motsvarande grad. Kommunerna i Tyskland har 
rätt att ta ut företagsskatt. Kommunerna i Sverige bör också få rätt att ta 
ut en sådan skatt. Samtidigt kan den statliga minska i motsvarande grad.
Sådana fi nansiella reformer skulle innebära att kommuner och regioner kan 
ta ett fi nansiellt ansvar för sina regionala transportprojekt istället för att 
genom politiska förhandlingar försöka driva igenom samhällsekonomiskt 
olönsamma transportprojekt. Istället skulle då fl era mindre men lönsamma 
transportprojekt kunna genomföras

Varje kommun bör dessutom själv få bestämma vilka typer av fastigheter 
som skall beskattas och med vilken skattesats. Det behöver då inte enbart 
vara de gängse fastigheterna som beskattas. Exempelvis är det stora statliga 
skogsinnehavet för närvarande skattebefriat. Jordbruksfastigheter beskat-
tas men skatten är närmast försumbar. Kommuner med statliga skogs-
innehav innanför sina gränser skulle kunna beskatta dessa. Likaså skulle 
kommuner med specialfastigheter inom sina gränser, såsom vattenfall och 
gruvor, kunna belägga dessa med fastighetsskatt (Boije m fl  2004). Staten 
har i det förgångna lagt beslag på stora naturtillgångar i Norrland såsom 
vattenfall, skogsmark och gruvor. Överskotten från Vattenfall och Sveaskog 
går nu rakt in i statskassan. Om kommunerna, bland annat i Norrland, fi ck 
beskatta sina naturtillgångar, skulle en stor del av den rundgång av pengar 
som nu äger rum i form av intag av statliga skatter och utbetalningar av stöd 
till regionerna undvikas. 

Det fi nns naturligtvis problem med att hantera en sådan skattereform. 
Ett sådant är att långtifrån alla kommuner har specialfastigheter av typ vat-
tenfall och gruvor som kan beskattas inom sina kommungränser. Detta kan 
hanteras genom bestämmelser om att vissa kommuner tillsammans skall 
bilda en region. Utbyggnader av vissa regionala vägar och banor kan också 
förutsätta samarbete över kommungränserna för att fungera. Men genom 
att återföra besluten om fastighetsskatt till kommunerna skapas dessutom 
förutsättningar för mer ”raka rör” mellan kommunala skatter och utgifter. 
En sådan reform skulle ge medborgarna bättre möjligheter att bedöma vil-
ken relation mellan kommunal servicenivå och skattenivå som är önskvärd 
(Andersson 1998). Det skulle också bidra till minskade politiska spänningar 
mellan olika regioner i landet.

9. Högskolepolitik som regionalpolitik
Under de senaste femton-tjugo åren har den svenska högskolepolitiken 
utmärkts av en decentralisering till ett trettiotal nya regionala högskolor 
och universitet. I regeringens proposition 1997/1998 framhålls att ”en god 
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spridning av den högre utbildningen över hela landet ger helt andra möj-
ligheter till kontakter med omvärlden än om den koncentreras till ett fån om den koncentreras till ett fån om den koncentreras till ett f tal 
orter” (sid 92). Regeringens mål föl föl f r sin högskolepolitik kan tolkas som ett 
föföf rdelningsmål à la merit wants,merit wants,merit wants  eftersom man vill ge befolkningen i alla 
regioner goda möjligheter till utbildning. I propositionen 2001/2002 beto-
nas vikten av att högskolan byggs ut över hela landet ”föver hela landet ”föver hela landet ”f r att öka tillgäng-
ligheten till högre utbildning och skapa fögre utbildning och skapa fögre utbildning och skapa f rutsättningar föttningar föttningar f r ett utvecklat 
samarbete mellan lärosätena och det omgivande samhället”. Det sägs vidare 
att en sådan utbyggnad ”skapar också, direkt och indirekt, ett stort antal 
arbetstillfäarbetstillfäarbetstillf llen på de orter där de byggs ut” (sid 146). Denna politik kan 
också tolkas som syftande till att uppnå högre regional tillväxt genom att 
satsningarna skall leda till nya fösatsningarna skall leda till nya fösatsningarna skall leda till nya f retag och att redan existerande kan få retag och att redan existerande kan få retag och att redan existerande kan f bättre 
föföf rutsättningar föttningar föttningar f r att växa. Denna typ av regionalpolitik gynnar givetvis 
framföframföframf r allt de orter till vilka de regionala högskolorna har lokaliserats. 

Har regeringen en övertro på de regionala högskolornas fögskolornas fögskolornas f rmåga att 
bidra till regional tillväxt? Professorerna Sörlin och Törnqvist (2000) häv-
dar att effekterna på regionernas produktion och sysselsättning är för för f rsum-
bara. De har därförförf r kritiserat regeringens för kritiserat regeringens för kritiserat regeringens f rdelning av forskningsresurser 
till dessa högskolor. De vill, inspirerade av Vargas analys, att resurserna 
föföf r forskning istället koncentreras till väletablerade lärosäten, framföten, framföten, framf r allt 
till dem i Stockholm. Har deras kritik mot statsmakternas satsningar på 
regionala högskolor fog fögskolor fog fögskolor fog f r sig? Med hjälp av ekonometriska metoder har 
i två olika studier analyserats effekter av högskolans decentralisering: dels 
på regional produktivitet, dels på patentaktiviteter i landets olika regioner 
(Andersson m fl  2004 a och b samt Andersson och Wilhelmsson 2004). 
Marginaleffekterna på produktiviteten är påtagligt starkare vid nya hög-
skolor än vid redan etablerade universitet. Effekterna är mycket starkare för mycket starkare för mycket starkare f r 
ytterligare en forskare än fön fön f r en student. De högre effekterna i regioner med 
nya högskolor uppkommer från en lägre nivå på produktiviteten än den 
som råder i regioner med de gamla universiteten. Nettoeffekten på brutto-
nationalprodukten (BNP) har därförförf r också beräknats jämfömfömf rt med vad det 
skulle ha blivit vid en fortsatt koncentration av dem till de gamla universite-
ten. Ökningen i BNP ligger i samma storleksordning i de båda alternativen. 
Sålunda fi nns det ingen målkonfl ikt mellan statsmakternas mål om största 
möjliga BNP och målet om regional tillväxt.

Som underlag för vår andra utvärdering, som gäller högskolepolitikens 
effekter på regionernas innovationer, har använts en databas omfattande 
ca 16 500 beviljade patent för perioden 1994–2001. Mer än 30 procent av 
patenten ämnesområdet livsvetenskaper och IT kommer från Stockholm-
Uppsalaområdet. Lärosätena i Göteborg och Lund har även varit fram-
gångsrika när det gäller effekter på patentaktiviteten inom bland annat 
dessa områden. Antalet patent som effekter av högskolepolitiken blir rela-
tivt sett högre i regioner med nya lärosäten, dock med en ökning från en läg-
re nivå än i regioner med gamla universitet. Dessa resultat bekräftar resulta-
ten från analysen av effekterna på regionernas produktivitet. De regionala 
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högskolorna har lyckats olika väl med att välja en profi l för sin utbildning 
och forskning beträffande positiva effekter på regionerna. Den profi lering 
som valts vid Karlstads universitet mot skogsrelaterad forskning, vid Luleå 
Tekniska Universitet mot skogsforskning, IT och metallurgi samt vid Ble-
kinge Tekniska Högskola mot IT har varit mer framgångsrik i antal bevil-
jade patent än vid andra nya högskolor som exempelvis i Visby, Kristianstad 
och Jönköping.  

Regeringens satsningar på vissa regionala högskolor har sålunda varit 
framgångsrika. Men de kan förbättras. Fortsatta satsningar på regionala 
högskolor bör koncentreras till lärosäten som är så profi lerade att de kan 
förväntas ge avtryck i regional tillväxt och patentaktivitet. Beträffande 
områden som kräver grundforskning (som livsvetenskaperna) bör sats-
ningar koncentreras till de äldre universitet som uppvisar starka publice-
ringar i välrenommerade internationella vetenskapliga tidskrifter och/eller 
resulterande patent. 

Många regioner kan inte erbjuda studenterna konkurrenskraftiga arbe-
ten inom vissa studieämnen. Dessa fl yttar därför till storstäderna efter sin 
examen. Vidare krävs det ett minsta antal studenter och forskare för att få 
till stånd en effektiv doktorandutbildning och forskning i ett ämne. Det blir 
därför kontraproduktivt om regionala högskolor har en ambition att bli ett 
slags miniuniversitet med många ämnen representerade (Andersson 2002). 
Verksamheter vid de regionala högskolorna bör fokuseras till ett begrän-
sat antal ämnen. Därför bör de ämnen vid regionala högskolor som inte 
kan bidra till att ge studenterna arbeten inom regionen och som inte heller 
kan uppnå minsta kritiska massa i utbildning och forskning läggas ner och 
ersättas med ämnen som kan förväntas stödja det lokala näringslivets och 
samhällets behov.

10. Slutsatser
De statliga stöd som getts till företag i utsatta regioner har av fl era utvär-
deringar bedömts ha osäkra eller rentav negativa effekter. Regeringen 
bör avveckla dessa stöd. Bidrag till kommunala bostadsbolag för rivning 
av hyreshus bör avvecklas. Med hänsyn till målet om samhällsekonomisk 
effektivitet bör riskkapitallån ges till start-ups men i hela landet. Om målet 
är att öka sysselsättningen i utsatta regioner kan reduktioner i sociala avgif-
ter vara motiverade. Det kommunala skatteutjämningssystemet har nega-
tiva effekter på incitamenten för tillväxt och bör avskaffas. Istället bör det 
statliga bidragssystemet utvidgas, gärna så att bidrag i form vouchers går 
direkt till de individer som regeringen vill gynna.

Transportpolitiken som regionalpolitik med satsningar på stora spek-
takulära men samhällsekonomiskt olönsamma projekt bör upphöra. Varje 
region bör fi nansiera sina egna transportprojekt. Då behöver kommuner-
nas skattebas vidgas. Kommunerna bör få tillbaka sin forna rätt att ta ut 
fastighetsskatt på bekostnad av statens fastighetsskatt. De bör också få rätt 
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att ta ut företagsskatt. Då kan rundgången av statliga skatter och subventio-
ner till kommuner minskas samtidigt som det kan bli mer ”raka rör” mellan 
kommunala skatter och utgifter för en viss nivå för kommunal service.

 Regeringens regionalpolitik har medfört ett betänkligt slöseri med 
resurser. Ett undantag är dess satsningar på vissa av de regionala högsko-
lorna som gett positiva effekter på regionernas innovativa förmåga och pro-
duktivitet. Att dessa har lyckats väl beror på att de fokuserat sig på veten-
skapliga ämnen med anknytning till det lokala näringslivets och samhällets 
behov. Regeringen bör därför ställa krav på profi lering för alla regionala 
lärosäten för fortsatta satsningar. Insatser för grundforskning inom nya 
vetenskapsområden som livsvetenskaperna bör dock framför allt gå till 
äldre lärosätena som här har komparativa fördelar. De ämnen vid regionala 
högskolor som inte kan bidra till att ge studenterna arbeten inom regionen 
och som inte heller kan uppnå minsta kritiska massa i utbildning och forsk-
ning bör läggas ner och ersättas med sådana som kan förväntas stödja det 
lokala näringslivets och samhällets behov.
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