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Yttrande över Förslag till principer för att utse
regionalstödskarta för perioden 2022 - 2027.
ert dnr N2021-01813

Länsstyrelsen i Jämtlands län har erbjudits att yttra sig över EUkommissionens förslag till regionalstödskarta för perioden 20222027.

Den föreslagna regionstödskarten utgår ifrån EU-fördragets artikel 107.3 som redogör för
vilka stöd som är förenlig med den inre marknaden.
De regionala stöden syftar till att främja den ekonomiska utvecklingen i mindre gynnade
områden för att minimera skillnaderna i utvecklingsnivå mellan olika geografiska områden
och därigenom bidra till territoriell sammanhållning.
Länsstyrelsen i Jämtlands län ser positivt på den föreslagna kartan så länge som de disponibla
medlen ökar i samma utsträckning. Om så inte sker finns en uppenbar risk att vissa områden
kan drabbas negativt på grund av geografisk omfördelning av de totala resurserna.
Länsstyrelsen anser vidare att det är viktigt att beakta förutsättningarna i kommande
ERUF, ESF och andra EU -program där kravet på medfinansiering kommer att ligga på 60
procent och där de regionalpolitiska medlen utgör en viktig del för att dessa fonder ska kunna
utnyttjas till fullo. Lägger man dessutom till risken för ett minskat transportstöd för de fyra
nordligaste länen ser länsstyrelsen en uppenbar risk att konkurrensvillkoren avsevärt
försämras och hämmar tillväxtpotentialen.
I samband med att de sista regionalpolitiska tillväxtmedlen 1:1 togs bort från länsstyrelserna
försvann 25 miljoner per år från de fyra nordligaste länen.
Länen fick därmed sämre möjligheter att bidra till den regionala tillväxten då medlen inte
överfördes till de fyra nordligaste regionerna. Länsstyrelsen beklagar detta.
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Beslut i detta ärende har fattats av länsråd Susanna Löfgren efter föredragning av enhetschef
Peter Andrén.

Detta beslut har signerats elektroniskt och saknar därför
underskrifter.”

Susanna Löfgren
Peter Andrén

