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Yttrande över remiss om principer för att utse regionalstödskarta
för perioden 2022-2027
Inledning

Ödeshögs kommun har erbjudits att yttra sig över rubricerad remiss ”Förslag till
principer för att utse regionalstödskarta för perioden 2022-2027”.
Europeiska kommissionen har fattat beslut om riktlinjer för statligt regionalstöd för
perioden 2022-2027. Sveriges regering har lagt fram ett förslag om principer för att
utse vilka delar av landet som ska omfattas, principerna mynnar i en
regionalstödskarta. Sveriges regionalstödskarta ska anmälas till och godkännas av
kommissionen.
I Sverige har riktlinjerna och den föreslagna regionalstödskartan betydelse för bland
annat regionalt investeringsstöd till företag. Även stödnivåer och stödbelopp för
vissa andra stöd inom den allmänna gruppundantagsförordningen (GBER) påverkas
av regionalstödskartan.
Enligt riktlinjerna går Sverige från ett regionalstödsområde på 12,26% av
befolkningen till 21,6%. Nytt för kommande period är att ett antal ickefördefinierade områden kan inkluderas på grundval av förutsättningar som råder i
den aktuella geografin. Bland kriterierna finns bland annat arbetslöshetsgrad,
lönesummeökning, gles befolkning, kraftig strukturomvandling med tillbakagång
samt att kommuner med mer än 65 000 invånare exkluderas.

Synpunkter från Ödeshögs kommun
Ödeshögs kommun menar att kriterierna är begripliga och relevanta. Vi ser det som
positivt att Sverige föreslås få en avsevärd ökning i hur stor andel av befolkningen
som omfattas och att företag inom fler kommuner än tidigare kommer kunna
omfattas av regionalstöd.
Vi stödjer bedömningen om stödbehov i det område där Ödeshög är en av flera
kommuner.
Vi menar dock att det hade varit bra med en tydligare koppling till Sveriges
funktionella geografier (funktionella analysregioner, FA-regioner, eller lokala
arbetsmarknadsområden, LA-områden) för att skapa sammanhängande områden. Ett

Postadress: Ödeshögs kommun, 599 80 Ödeshög
Besöksadress: Stora torget 3 Telefon: 0144-350 00 E-post: kommun@odeshog.se
Webbplats: www.odeshog.se Organisationsnummer: 21 20 00-0373 Bankgiro: 5261-4997 (med OCR) 315-5231 (utan OCR)

sida 2 (2)
Datum: 2021-08-05

sätt att hantera det kan vara att exkludera större tätorter och därmed kunna ta med
landsbygden i fler kommuner.

Annicki Oscarsson
Kommunstyrelsens ordförande
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