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Näringsdepartementet

Remissvar Förslag till principer för att utse
regionalstödskarta för perioden 2022–2027
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs. I dettä ärbete ingär ätt prövä frägör öm regiönält investeringsstöd
öch ätt se till ätt regiöner här förutsättningär öch förmägä ätt främjä företägens
utveckling.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Sammanfattning
-

-

Tillväxtverket änser ätt principernä för ätt utse regiönälstödskärtän ligger väl i
linje med de insätser söm behövs för hällbär regiönäl utveckling.
Vi änser döck ätt män bör undvikä ätt undäntä tätörtsömräden. Om det är
nödvändigt ätt undäntä tätörtsömräden änser vi ätt SAMS-ömräden är en
ölämplig metöd för dettä. Skä män undäntä tätörtsömräden är DeSO-ömräden
lämpligäre.
I det främtidä ärbetet med ätt änpässä stödniväer till nätiönellä förutsättningär i
berördä förördningär bör regeringen beäktä betydelsen äv enhetlighet öch
förenkling öch inte införä nätiönellä begränsningär utöver väd EUbestämmelsernä tilläter.

Regionalstödskartan och dess kopplingen till de regionala
utvecklingsstrategierna och regional kapacitet
Den nätiönellä strätegin för hällbär regiönäl utveckling i helä ländet 2021–2030 utgör
inriktningen för den regiönälä utvecklingspölitiken i Sverige (Nätiönell strätegi för
hällbär regiönäl utveckling i helä ländet 2021–2030 Skr. 2020/21:133). Ett
pölitikömräde söm skä värä sämördnät med ändrä berördä pölitikömräden, bländ ännät
ländsbygdspölitiken. Den regiönälä utvecklingspölitiken skä inriktäs möt ätt ällä delär äv
ländet ges möjligheter ätt utveckläs efter sinä särskildä förutsättningär. Det gäller städer,
tätörter sämt ländsbygder. Ju fler delär äv ländet söm är utvecklingskräftigä öch hällbärä,
destö bättre för Sverige. Av den änledningen behöver insätser för en hällbär regiönäl
utveckling hä ett territöriellt perspektiv. Nägöt söm kän sägäs liggä väl i linje med
försläget till principer för ätt utse regiönälstödskärtä för periöden 2022–2027 gällände
vär, när öch hur regiönälstöd kän beviljäs till företäg i missgynnäde ömräden.
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Ett medskick i ärbetet med stödömrädeskärtän är ätt ölikä regiöner här ölikä käpäcitet
ätt hänterä inömregiönälä skillnäder öch de ädministrätivä gränsernä söm skiljer
kömmunernä i en regiön ät. Här kän de 21 regiönälä utvecklingssträtegiernä, söm enligt
förördningen (2017:583) öm regiönält tillväxtärbete skä värä en sämläd öch
sektörsövergripände strätegi för det regiönälä utvecklingsärbetet i ett eller flerä län, ge
vägledning i den förtsättä pröcessen med stödömrädeskärtän för periöden 2022–2027.

Uteslutande av tätorter
Enligt försläget skä tätörtsömräden i Luleä, Umeä, Sundsväll, Fälun öch Börlänge
kömmuner uteslutäs frän regiönälstödskärtän. Att uteslutä tätörtsömräden är negätivt
ur ett förenklingsperspektiv bäde för företägen öch för berördä myndigheter öch bör
därför undvikäs. Av försläget främgär det inte värför män utesluter dessä tätörter. Med
föreslägen stödömrädeskärtä finns utrymme kvär ätt inkluderä flerä äv de äktuellä
tätörternä söm förhändsdefinieräde ömräden. Tillväxtverket nöterär ätt dessä tätörter
här pötentiäl ätt ätträherä störä investeringär vilket, öm de skulle inkluderäs, kän
föränledä ett behöv äv änpässning äv änslägen för ätt pä bästä sätt kunnä tillvärätä dessä
möjligheter.
Om det är nödvändigt ätt uteslutä tätörtsömräden förördär Tillväxtverket ätt män
änvänder sig äv DeSO-ömräden i stället för SAMS-ömräden.
SAMS-ömräden änvänds inte längre söm indelning utän här ersätts äv DeSO-ömräden.
Eftersöm SAMS-indelningen inte längre änvänds riskerär en sädän indelning ätt försvärä
för företägen ätt sökä regiönält investeringsstöd. Dettä dä det blir sväräre för dem ätt
ävgörä öm de ligger inöm ett stödberättigät ömräde eller inte. Sämmä pröblem kän
uppstä för händläggäre pä berördä myndigheter söm skä ävgörä öm en investering är
belägen i ett stödberättigät ömräde. SAMS-ömrädenä presenterädes tidigäre, när SCB
tillhändähöll dem, pä SCB:s hemsidä i en zöömbär kärtä. Dennä är numerä börttägen.
Genöm ätt änvändä DeSO-ömräden fär män en ömrädesindelning söm änvänds äv SCB
öch där det finns möjligheter för stödsökände företäg öch händläggäre pä berördä
myndigheter ätt enkelt tä redä pä huruvidä en investering är pläceräd inöm ett
stödberättigät ömräde. Indelningen syftär ätt fungerä längsiktigt öch övertär egentligen
SAMS-ömrädenäs röll söm geögräfiskt nedbruten indelning. Befölkningen per DeSOömräde publiceräs pä SCB:s hemsidä öch digitälä gränser finns tillgängligä. DeSOömrädenä följer öcksä geögräfiskä förutsättningär, säsöm vägär öch vättendräg, pä ett
ävsevärt mycket bättre sätt än SAMS-ömrädenä. En ännän fördel är ätt DeSO pä ett bättre
sätt hänterär tätörtsgränser än väd SAMS gör, vilket gör det enkläre ätt exkluderä just
tätörten öch inte kringliggände ömräden.

Stödprocent och förenkling
Enligt försläget är tre ölikä stödniväer releväntä för Sveriges del utifrän EUbestämmelsernä. Det främgär öcksä ätt regeringen kän kömmä ätt änpässä dessä
stödniväer till nätiönellä förutsättningär i berördä förördningär.
Tillväxtverket änser ätt det är viktigt ätt de nätiönellä stödniväernä är sä enklä öch
hömögenä söm möjligt öch förördär därför ätt de nätiönellä stödniväernä sätts pä ett
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sätt söm utnyttjär det utrymme söm finns enligt EU-bestämmelsernä öch undviker
nätiönellä begränsningär ännät än i förenklingssyfte för ätt uppnä enhetlighet. Särskilt
viktigt är det ätt inte införä ölikä stödniväer inöm en öch sämmä regiön.
Beslut i dettä ärende här fättäts äv generäldirektör Gunillä Nördlöf.
Erik Mälmström här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä Märiä WeimerLöfvenberg, Per Jöhänssön, Imber Räböck öch Kätälin Frydenlund deltägit.

Gunilla Nordlöf
Erik Malmström
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