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Yttrande

Länsstyrelsen Blekinge ser positivt på det förslag som ges i remissen Förslag till principer för att utse
regionalstödskarta för perioden 2022–2027.
Länsstyrelsen Blekinge anser att detta är en viktig regional fråga och har därför även haft diskussioner
och avstämning med Region Blekinge i frågan.

Sammanfattning
Europeiska kommissionen har beslutat om Riktlinjer för statligt regionalstöd för perioden 2022–2027.
Där framgår var, när och hur regionalstöd kan beviljas till företag i missgynnade områden i Europa
samt vilka områden som kan inkluderas i varje medlemsstats regionstödskarta.
Sveriges regionalstödsområden ökar från 12,26 procent till 21,70 procent av befolkningen. Dels har
Sverige möjlighet till ett förhands definierat c-område på 11,61 procent av befolkningen i likhet med
föregående period. Dels kan Sverige anmäla icke förhandsdefinierade c-områden motsvarande 9,98
procent av befolkningen, vilket är nytt jämfört med föregående period.
För att säkerställa att regionalstödskartan omfattar de områden som enligt riktlinjerna få ingå och
maximalt 21,6 procent av befolkningen föreslås två huvudprinciper ligga till grund för att identifiera
de förhandsdefinierade och de icke förhandsdefinierade c-områdena:
Riktlinjernas kriterier och indikatorer används som utgångspunkt
Med undantag av Luleå, Umeå, Sundsvalls, Falu och Borlänge kommuner så inkluderas hela
kommuner för att förenkla stödkartans tillämpning.
Utöver dessa används några ytterligare principer för att säkerställa att kartan inte överskrider andelen
av befolkningen.
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Blekinge är, liksom i tidigare period, inte aktuellt för att inkluderas i det förhandsdefinierade cområdet. För att utse icke förhandsdefinierade c-områden används fem kriterier.
För Blekinges del är det första kriteriet aktuellt. Riskområden eller län kan inkluderas om de har:
En bruttonationalprodukt (BNP) per capita som är under eller lika med genomsnittet för EU-27 eller
En arbetslöshetsgrad som är över eller lika med 115 procent av det nationella genomsnittet enligt
arbetskraftsundersökningarna (AKU).
Blekinge uppfyller båda och för att välja ut kommuner inom de kvalificerade geografierna föreslås
följande indikatorer användas:
En arbetslöshetsgrad som är över eller lika med 115 procent av det nationella genomsnittet (tre senaste
åren 2018–2020) enligt arbetsförmedlingens statistik.
Alternativt kan kommuner inkluderas om de har en lönesummaökning som är under eller lika med 10
procent mellan perioderna 2014–2016 och 2017–2019.

Enligt beräkningar indikerar det att det är utifrån ovan som Karlshamn, Olofström och Ronneby är
utpekade kommuner i Blekinge län. Men, utöver dessa finns fyra specifika principer för att kunna
inkludera mindre kommuner med längre avstånd till större marknader.
Länsstyrelsen Blekinge har liksom Region Blekinge svårt att bedöma dessa men antar att det inte är
utifrån dessa fyra specifika principer tre av Blekinge kommuner har blivit inkluderade i förslaget till
regionalstödskarta.
Stödet blir ett verktyg som kan användas för att skapa bättre förutsättningar för fler etableringar,
investeringar i befintliga företag och därmed både bevarande och fler sysselsättningstillfällen samt
bättre förutsättningar för en väl utvecklad välfärd i Blekinge
Länsstyrelsen Blekinge ställer sig positiva till kriterierna och att dessa; Ronneby-, Karlshamns- och
Olofströms kommuner i Blekinge kommer att ingå i Regionalstödskartan 2022 – 2027 om förslaget går
igenom.

Beslut
Beslutet i detta ärende har fattats av Avdelningschef Lena Stävmo tillika Tf Länsråd v 30, 2021.
(Då beslutet har fattats digitalt så saknar dokumentet underskrifter)
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