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Remissvar om regionalstödskarta N2021/01813
Askersunds kommun välkomnar den nya regionalstödskartans utvidgning av det område som omfattas
av stödmöjligheten, jämfört med nuvarande stödområden. Vi vill att Askersunds kommun tas med i
det område som är stödberättigat. Detta med följande argument:
Under Kriterium 1, specifika principer för att utse icke förhandsdefinierade områden, finns en punkt
som talar för att kommunen skall utses till stödområde:
*Befolkningsmässigt mindre kommuner i utkanten av en tätbefolkad funktionell analysregion (FA) kan
prioriteras.
Askersunds kommun ligger i utkanten av FA-region 25, Örebro. Eftersom begreppet ”---utkanten av
en tätbefolkad---” används torde befolkningstäthet vara relevant som indikator för huruvida stöd
skulle kunna motiveras eller ej. Länets befolkningstäthet var vid 2020 års slut 35,9
invånare/kvadratkilometer medan Askersunds kommuns motsvarade siffra var 14,0. Endast tre
kommuner av tolv i länet hade en lägre befolkningstäthet och samtliga dessa är utpekade som
stödområde. Vår granne i norr, Hallsbergs kommun, är stödområde och har befolkningstäthet om 25,1
invånare per kvadratkilometer. Karlsborg har 17,1 och Motala kommun 44,4
invånare/kvadratkilometer.
Under både Kriterium 1 och 5, specifika principer för att utse icke förhandsdefinierade områden, finns
samma punkt som talar för att kommunen skall utses till stödområde:
*Kommuner som inte har en arbetslöshetsgrad över eller lika med 115 procent av det nationella
genomsnittet eller inte har en lönesummeökning som är under eller lika med 10 procent vid en
jämförelse mellan tidsperioderna 2014–2016 och 2017–2019 men som befinner sig i ett riksområde
eller län som kvalificerar sig kan inkluderas för att skapa ett angränsande, dvs. sammanhängande,
område.
Askersunds kommun uppfyller inte kriterierna
avseende arbetslöshetsgrad och/eller
lönesummeökning men vi befinner oss i ett län
som enligt stödkartan till stora delar uppfyller
kraven. Vi är en av tre kommuner i riket
(Askersund, Karlskrona och Sölvesborg) som är
omgivna av stödberättigade kommuner utan att
ha stödet själva. Samtliga våra fyra grannar
Motala, Karlsborg, Hallsberg och Laxå föreslås
vara berättigade till stöd. Vi är ensamma i landet
om att vara omgivna av fyra stödkommuner i
förslaget. Vi vill således åberopa möjligheten att skapa ett angränsande och sammanhängande område
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utan en till synes omotiverad ö mitt i. Vi är medvetna om att Motala kommun återfinns bland
Kriterium 1-kommunerna medan de andra grannarna tillhör Kriterium 5. Mot denna bakgrund
använder vi båda kriterierna i vår argumentation.
Askersunds kommun har haft en god utveckling av arbetstillfällen sedan millennieskiftet. Vi har
arbetat aktivt med information till våra företag om möjligheten att ansöka om olika typer av mindre
investeringsstöd från regionen (tidigare Länsstyrelsen). Detta har rört sig om allt från mikrobidrag och
konsultcheckar till olika typer av investeringsstöd. Möjligheten att söka, och i många fall få, stöden
har gjort att våra företag har vågat ta små och stora steg framåt, Detta har renderat i tillväxt och
arbetstillfällen.
En aspekt som vi anser vara viktig för fördelning av möjligheten till stöd är åldrande befolkning.
Kommuner som har problem med detta bör prioriteras, då man med hjälp av stöden kan vända trender
som, om de tillåts gå för långt, är mycket svåra att påverka. Investeringar som ger arbetstillfällen i
slutänden kan attrahera yngre personer för inflyttning. Prioriteringen av mindre kommuner i FAregioners utkant är en rättvisande och klok åtgärd som vi alltså, i kombination med ett fokus på
åldrande befolkning, anser bör skapa utrymme för Askersund bland stödbara områden.
Askersunds kommun ställer sig även bakom Region Örebro läns remissvar.
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