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Remissyttrande – Förslag till principer för att utse regionalstödskarta för perioden 2022–2027 (N2021/01813)
Sammanfattning
Region Kronoberg har av Näringsdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande
över ovanstående remiss.
Region Kronoberg ser positivt på den möjlighet som Sverige fått att utöka det
sammantagna regionalstödsområdet men vill framhålla att detta ökade utrymme
bör utnyttjas fullt ut.
Region Kronoberg anser att det är positivt att Lessebo, Uppvidinge och Markaryds
kommuner inkluderas i det nya regionalstödsområdet eftersom kommunerna
uppvisar förhållanden som lyfts fram i Europeiska Kommissionens riktlinjer och i
regeringens förslag till huvudprinciper och indikatorer.
Med utgångspunkt i riktlinjerna och de föreslagna principerna och indikatorerna
gör Region Kronoberg bedömningen att även Tingsryds kommun bör inkluderas i
den nya regionalstödskartan. Kommunen uppfyller vissa av de angivna kraven och
har i övrigt liknande strukturella förutsättningar som flera av de kommuner som i
förslaget inkluderas i regionalstödsområdet.
Synpunkter
Bakgrund
Sverige har under perioden 2022 - 2027 fått möjlighet till en ökning av utpekade
regionalstödsområden och kan, vilket är nytt jämfört med tidigare period, tillfoga
områden som tidigare inte uppfyllt kraven för att ingå i regionalstödsområden.
Ökningen motsvarar knappt 10 procent av landets befolkning.
Region Kronoberg ser detta som positivt och som en möjlighet för Sverige att
inkludera nya kommuner som har nackdelar och som under lång tid uppvisat
stagnation eller en mindre positiv utveckling. I föreliggande förslag till
regionalstödskarta har dock det beviljade nationella befolkningsutrymmet inte
utnyttjats fullt ut.
Region Kronoberg anser att de möjligheter att utvidga regionalstödsområdet som
finns för kommande period bör utnyttjas fullt ut för att inkludera fler områden i
framför allt södra Sverige som uppvisar förhållanden som berättigar till stöd.
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Icke förhandsdefinierade områden
Utöver de förhandsdefinierade områdena, som uppfyller vissa villkor och därför
utan vidare motivering kan utses till s.k. c-områden, finns nu möjlighet för
medlemsstaten att utse s.k. icke förhandsdefinierade c-områden. Utifrån vissa
kriterier i Europeiska Kommissionens riktlinjer och därtill ett antal principer och
indikatorer har regeringen föreslagit att i Kronobergs län kommunerna Lessebo,
Markaryd och Uppvidinge ska ingå i ett icke fördefinierat c-område.
Region Kronoberg delar regeringens bedömning att nämnda kommuner väl
uppfyller de kriterier som motiverar att de lyfts in i ett regionalt stödområde, i
linje med redovisat förslag.
Region Kronoberg ser därutöver starka skäl att i detta område även inkludera
Tingsryds kommun, som uppfyller vissa kriterier och ligger i linje med flera av de
indikatorer och huvudprinciper som anges i föreliggande förslag. Kommunen är
glest befolkad (11,8 inv./km), på en nivå som ligger under kriteriet för de mest
glesbefolkade områdena. Befolkningen har en hög medelålder och relativt låg
utbildningsnivå. Kommunen har därutöver en lönesummeökning som uppgår till
9,8 procent, d.v.s. mindre än 10 procent, under de jämförelseperioder som anges i
kriterium 1 och 5. Tingsryd är en relativt liten kommun i utkanten av Växjö FAregion och har samtidigt ett starkt utbyte, framför allt i ett
arbetsmarknadsperspektiv, med grannkommunerna Olofström, Karlshamn och
Ronneby. Detta gör att kommunen utgör en del för att naturligt skapa ett
angränsande, sammanhängande, område med det föreslagna
regionalstödsområdet.
Förslag till regionalstödskarta
Med hänsyn till ovan redovisade förhållanden bör Tingsryds kommun tillföras till
den föreslagna regionalstödskartan över Sverige.

Thomas Ragnarsson

Christel Gustafsson

Regionala utvecklingsnämndens
ordförande

Regional utvecklingsdirektör
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