Kommunstyrelsen

Ordförandebeslut
2021-06-17

Diarienummer
KS-2021/489

Remissvar om Förslag till principer för att utse regionalstödskarta
för perioden 2022-2027
Kommunstyrelsens beslut
Knivsta kommun har inget att erinra emot förslaget i Näringsdepartementets promemoria
(2021-06-09 N202-01813).
Delegationsgrund
Beslutet är fattat med stöd av punkt 1.4 i kommunstyrelsens delegationsordning (delegation
enligt kommunallagen 6:39).
Sammanfattning
Näringsdepartementet skickade den 9 juni 2021 ett förslag om principer för att utse
regionalstödskarta för perioden 2022-2027 på remiss. Remissvaret ska lämnas till
Näringsdepartement senast den 9 augusti 2021. Regeringen kommer lämna ett förslag till
EU kommissionen som sedan beslutar om regionalstödsområden. Regionalstödsområden
möjliggör statligt regionalstöd till företag i missgynnade områden i Europa. I förslaget
innefattar dessa områden framförallt kommuner i Norrland och nordvästra Värmland.
Även Gotland och glesbygdskommuner i Svealand och Götaland omfattas i viss utsträckning.
Knivsta tillhör en attraktiv företagsregion och har inte möjlighet att ingå i ett
regionalstödsområde.
Beslutet ska skickas till
Näringsdepartementet

Ordförandens underskrift
Klas Bergström
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