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Remiss.
Förslag till principer för att utse en ny
regionalstödskarta för perioden 2022 -2027.

Inledning
Diarienummer: N2021/01813
Region Skåne har på remiss från Näringsdepartementet erhållit ovanstående
promemoria, som innehåller ett förslag till principer för att utse en ny
regionalstödskarta för perioden 2022 -2027.
Europeiska kommissionen har fattat beslut om Riktlinjer för statligt
regionalstöd för perioden 2022-2027. Av dessa riktlinjer framgår regler
kring var, när och hur regionalstöd kan beviljas till företag i missgynnade
områden i Europa och vilka områden som kan inkluderas i respektive lands
regionalstödskarta. Regionalstödskartan ska anmälas till och godkännas av
kommissionen, och planeras gälla från och med 1 januari 2022 till och med
31 december 2027.
Enligt riktlinjerna går Sverige från ett regionalstödsområde på 12,26% till
21,60 % av befolkningen. Dels har Sverige möjlighet till ett
förhandsdefinierat c-område på 11,61 % av befolkningen som, i likhet med
perioden 2014-2020 är befolkningsmässigt glest. Dels kan Sverige anmäla
icke förhandsdefinierade c-områden motsvarande 9,98 % av befolkningen.
Detta är nytt jämfört med perioden 2014-2020.
Postadress: 205 25 Malmö
Besöksadress: Dockplats 26
Telefon (växel): Fax:
Internet: www.skane.se

Organisationsnummer: 23 21 00-0255

2

2021-07-06

Betydelsen av detta är att Sverige kommande period har ökad möjlighet att
själv besluta områden som kan anmälas som c-områden.
Det är slutligen kommissionen som beslutar om Sveriges regionalstödskarta

Region Skånes synpunkter
Vid den digitala pressträff, den 9 juni 2021, när föreliggande förslag
presenterades och samtidigt skickades ut på remiss, uttrycktes tydligt, att
detta förslag är ett viktigt led i att stärka den svenska landsbygden. Det
uttrycktes också att alla delar av Sverige skall kunna leva och växa, och
därmed vara en del i den återstart av Sverige, som nu behövs, genom nya
jobb och hållbar tillväxt, som bland annat öppnas upp för i detta förslag.
Detta, tack vare nya och viktiga verktyg, som förslaget ger uttryck för, och
som skall kunna leda till ökade regionala investeringar på landsbygden.
Region Skåne ser positivt på det förslag, som presenteras i föreliggande
promemoria. Förslaget innebär att under den kommande perioden, 20222027, föreslås fler kommuner bli en del av regionalstödskartan och således
få möjlighet att ta del av exempelvis eventuella regionala investeringsstöd. I
och med förslaget går Sverige från ett regionalstödsområde på drygt 12 %
till ett som ligger över 21 %. Den utvidgade delen i detta förslag jfr med nu
gällande regionalstödskartan föreslås bli närmare 10 %.
I dag ingår inga av Skånes kommuner i regionalstödskartan, förslaget
innebär att Bromölla, Osby, Östra Göinge, Perstorp och Hässleholm ska
kunna ingå från och med 2022. Att dessa skånska kommuner blir en del av
den kommande regionalstödskartan innebär att förutsättningarna för ett
starkare näringsliv i dessa kommuner förbättras, och i sin tur innebär detta
en förbättrad position för Skåne. I synnerhet handlar detta om att stärka
landsbygden i Skåne, vilket är vällovligt.
Region Skåne, vill i detta sammanhang, särskilt lyfta behovet av att
fördelningsprinciperna för de regionala utvecklingsmedlen ses över. Region
Skåne menar att, i och med att fler kommuner blir en del av den kommande
regionalstödskartan, måste även finansieringsförutsättningarna förändras.
Detta skulle kunna innebära, att de aviserade ambitionerna att stärka
landsbygden i Sverige, genom utökade regionala investeringar som bidrar
till skapandet av nya jobb och hållbar tillväxt, kunde enklare uppnås.

Maria Grynge Heinesson
Enhetschef
Näringsliv och arbetsmarknad
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