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Ledamötet
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Petet Lindroth (S)
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(S),
Jonas

IngetLarsson
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I(ajsa Eriksson Latsson, kommunchef
Eva Hoving Eklund, sekreterare

Övriga närvarande

Rudolf Antoni., Svenskt näringsliv

Iftistian Lagersmöm, AME-chef
Johan Älmgten, näringslivsufvecklare
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I(ansliet, totsdagen den 24 iuni 2021'
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Ordförande
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TILLKÄNNAGIVANDE
Protokollet är iustetat. Justetingen hat tillkännagivits genom anslag på
kommunens digitala anslagstavla.
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Remiss om Förslag till principer fiir att utse
regionalkafia för perio den 2022'2027
Arbetsutskottets beslut
I(ommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ställa sig positiv till den utskickade
remissen Förslag till principer föt attutse regionalstödskarta för perioden 20222027.

Sammanfattning av ätendet
Europeiska kommissionen har fattat beslut om Riktlinjet

föt statligt tegionalt

kring var, när
stöd för perioden 2022-2027. Av dessa rikdinjet
:ll
företag i missgynnade omtåden i Europa
och hur regionalstöd kan bevilj25
i respektive medlemsstats
kan
inkludetas
och vilka omtåden som
tegionalstödskarta. Regionalstödskartan planeras att gälla ftän 7 ianuan2022.
I Sverige har dktlinjerna och regionalstödskartan 2022-2027 betydelse föt viiket
regionalt investedngsstöd som kan bevilias till företag i dessa områden.
I det utskickade förslaget finns ett kriterium (5) dät I(adsbotg finns med.
f:izLmgät reglet

En ökad möjlighet 61512tligt regionalt stöd till företagi I(atlsbotg kan bidra till
art fler företag får möjlighet att utöka sin vetksamhet och flet anställningarkan
komma tfrägr.
Beslutsundedag
I(ommunchef I(aj

sa Eriks s on Lars s on, Tj äns teskriv els e, 2021 -0 6 -27

Regedngskansliet, Remiss, 2021 -06-09

Beslutet ska skickas till
Regeringskansliet
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Näringsdepartementet

C*aÅna Davidsson
Kommunalråd
Kadsborgs kommun
catadna. davidsson@kadsborg. se

Remissyttrande avseende
Förslag till principer fiir att utse regionalstödskarta för perioden20224027
I{arlsborgs kommun ställer sig positiva till förslaget om en utökning av tegionalstödskatan
då fler kommuners verksamheter kan komma t fräga för regionalt stöd. Vi vill framhälla att
bidragsansökningar ska kunna hanteras telativt enkelt och inte öka den administrativa bötdan för
vära företag.
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