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Beslut att avstå från att yttra sig över remiss - Förslag
till principer för att utse regionalstödskarta för perioden
2022-2027
Beslut
Undertecknad beslutar enligt kommunstyrelsens delegationsordning, B 6, att Botkyrka
kommun avstår från att yttra sig över ”Förslag till principer för att utse
regionalstödskarta för perioden 2022-2027”.
Sammanfattning
Botkyrka kommun har givits tillfälle att yttra sig över Förslag till principer för att utse
regionalstödskarta för perioden 2022-2027. Undertecknad beslutar efter samråd med tf
Hållbarhetsdirektör att Botkyrka kommun avstår från att yttra sig över denna remiss
men följande motivering:
Principerna för förhandsdefinierade områden är baserad på riktlinjernas
angivna kriterier (avser glesbefolkade områden) och anses inte relevant för
Botkyrka kommun att yttra sig över.
Principerna för icke förhandsdefinierade c-områden har analyserats utifrån
Botkyrka kommuns intressen:
- Icke förhandsdefinierade c-områden kan utses baserat på fem kriterier
som anges i kommissionens Riktlinjer för statligt regionalstöd (§ 175).
Av dessa föreslås tre användas, Kriterium 1, 2 och 5. Kriterium 1-4 är
inte applicerbara för Botkyrka kommun varken ur ett geografiskt- eller
demografiskt perspektiv, eller där Botkyrka ingår i ett län eller
riksområde som kvalificerar.
-

Kriterium 5 baseras på områden med en omfattande strukturomvandling
eller kraftig tillbakagång (relativt andra områden) enligt socioekonomiska indikatorer utifrån bland annat företagsstruktur,
arbetsmarknad, hushållens räkenskaper och utbildning. Botkyrka
kommun skulle möjligen kunna kvalificera sig då en översiktlig analys
visar att den ekonomiska utvecklingen enligt flera av indikatorerna varit

Botkyrka Kommun · /Eget_Förvaltning/
Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061
Hemsida: www.botkyrka.se · Kontaktcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcenter@botkyrka.se

Comfact Signature Referensnummer: 17757SE

Delegationsbeslut
Kommunledningsförvaltningen

2[2]
Dnr KS/2021:00418

låg i förhållande till rikssnittet, och dessutom lägre än flera av de
föreslagna kommunerna för kriterium 5.
Det föreslås dock enligt principerna att Tillväxtverkets indelning av
kommuntyper används för bedömning av strukturella förutsättningar, i
vilken endast de tre typerna av landsbygdskommuner samt glesa blandade
kommuner kan kvalificera sig. En ytterligare princip i förslaget är att
kommuner med en befolkning över 65 000 invånare exkluderas för att
tydligare fånga upp mindre kommuner med större avstånd till längre
marknader. Botkyrka klassificeras som en storstadskommun och skulle
därmed inte kvalificera sig. Dessutom har Botkyrka kommun en betydligt
högre befolkning än vad avgränsningen föreslår.
Även om Botkyrka kommun i ett eventuellt remissvar skulle kunna föreslå
att samtliga kommuntyper (utan övre storleksnivå) bör kunna ingå för att ha
en möjlighet att kvalificera sig för regionalstödet, så finns ett tydligt
argument i syftet med regionalstödet som syftar till att utjämna skillnader
mellan regioner. Botkyrka har en tydlig ställning inom Region Stockholm,
där det finns ett argument i att Region Stockholm bör ta ett större ansvar i
att utjämna socioekonomiska skillnader inom regionen, men det kan inte
anses vara en motivering för regionalstödet. Därför anses det inte relevant
för Botkyrka kommun att yttra sig om principerna för icke
förhandsdefinierade områden heller.
Om delegationsbeslut
När ett beslut fattats med stöd av delegation ska det anmälas till kommunstyrelsen. Alla
delegationsbeslut ska anmälas, oavsett om beslutet kan överklagas genom
laglighetsprövning eller genom förvaltningsrättsligt överklagande. Anmälan är viktig
för att kunna beräkna överklagandetiden för laglighetsprövning.
Delegationsbeslut ska anmälas till kommunstyrelsen vid kommunstyrelsens nästa
sammanträde. Respektive delegat ansvarar för att beslutet lämnas till
nämnden för anmälan.
Delegat:
Jesper Dahl
Tjf kanslidirektör
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