
 
 
 
Region Dalarna (Karin Löfstrand) Intervju till Rurban region. 
 
Själva begreppet rurban kan ha olika betydelser och användningsområden. Det kan handla om 
samspelet mellan stad och land men även definiera hybrider mellan städer och landsbygder. Det kan 
också vara ett sätt att diskutera och reflektera kring traditionella roller vi ger stad respektive 
landsbygd. Utifrån hur vi, Region Dalarna, beslutar om regionala företagsstöd är jag nyfiken på om de 
här funderingarna också kan beröra hur handläggarna tänker.  
 
Vad syftar företagsstöden till på sikt? Blir det bra ur ett ”hela länet-perspektiv”? 

• Företagsstöden syftar till att man ska kunna driva företag på lika villkor oavsett var i landet 
det är. Exempel: Det kostar lika mycket att bygga en industrilokal i Vansbro som i Solna men 
lokalens andrahandsvärde i Vansbro är en spottstyver jämfört med Solna. Eftersom vi inte får 
ge regionalt företagsstöd till centrala Falun och centrala Borlänge skulle det teoretiskt kunna 
missgynna företag där. 

 
Är det rätt kriterier som ligger till grund för stöden, dvs. skapar de likvärdiga förutsättningar?  

• Vi gör en prioritering bl.a. utifrån olika stödområden och det känns rätt även om det 
någonstans måste dras en geografisk gräns. Vi ska utgå ifrån det specifika företagets behov 
och förutsättningar, vilket gör att vi inte tar hänsyns till hur generella faktorer som allmän 
tillgång till infrastruktur och kompetens i närområdet påverkar verksamheten. Vi har inga 
”landsbygdsglasögon” på. Själva stödet ska ju kompensera för det. Men om stöden inte 
räcker till så man blir tvungen att prioritera så skulle troligen ett företag i Dala-Järna gå före 
ett i Mora, allt annat lika. Företag som bidrar till mångfald, integration och jämställdhet är 
också prioriterade. Kanske finns det en problematik med att man inte tar hänsyn till 
ytterligare faktorer men jag ser inte hur det skulle vara möjligt att göra det. 
 

Påverkas kriterier och beslut av uppfattningar vi har kring landsbygd/glesa miljöer och stad/ 
tätortsmiljöer?  

• Ja, eftersom det handlar om att skapa lika villkor. T.ex. jämna ut att man inte får banklån i 
vissa områden för att finansiera investeringar. Och då jämför vi inte bara mot tillväxtregioner 
som ex. Stockholm utan även inom regionen. Hela länet gynnas då vi jämnar ut 
förhållandena. Regionerna beslutar i hög grad hur man väljer att prioritera men utifrån vad vi 
kommit överens om på EU-nivå, så då är det väl hur vi definierar landsbygd som styr. Idag 
räknas hela Dalarna utom centrala Falun och Borlänge som landsbygd.  
 

Finns det någon del av länet som du skulle kalla rurban och i så fall varför? 
• Vet ej 
• Kan man vara rurban utifrån att så mycket kan skötas och upplevas på nätet, typ 

underbaraclara…? 
• Borlänge kommun är för många utifrån synonymt med Borlänge centrum. Men Borlänge har 

ganska mycket tätortsnära landsbygd där man kan bo i en lantlig miljö men ha närhet till 
jobb och service och nöjen. Kanske för att kommunens geografi passar bra för det. (Jonas 
svar) 


