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BEGÄRAN OM YTTRANDE ÖVER FÖRSLAG TILL PRINCIPER 
FÖR ATT UTSE REGIONALSTÖDSKARTA FÖR PERIODEN 
2022-2027, N2021/01813, SVAR SENAST 2021-08-09 

Er beteckning: N2021/01813

FÖRSLAG TILL PRINCIPER FÖR ATT UTSE REGIONALSTÖDSKARTA 
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 medlemsstats regionalstödskarta. 

Regionalstödskartan ska anmälas till och godkännas av kommissionen, och 
planeras att gälla från och med 1 januari 2022 till och med 31 december 2027 och 
enligt riktlinjerna går Sverige från ett regionalstödsområde på 12,26 procent till 
21,602 procent av befolkningen.

För Kronobergs län har regionalstödskartan 2022–2027 betydelse för Regionalt 
investeringsstöd som kan beviljas till företag i tre av länets kommuner. De 
kommuner som omfattas av det liggande förslaget är Uppvidinge, Lessebo och 
Markaryd som föreslås tillhöra kategorin icke förhandsdefinierade områden.

TINGSRYDS KOMMUN BÖR INGÅ I ICKE FÖRHANDSDEFINIERADE 
OMRÅDEN
Även Tingsryds kommun bör enligt Länsstyrelsens förslag ingå i icke 
förhandsdefinierade områden. Tingsryd bör bland annat kvalificera sig genom att 
inkluderas i det angränsande och sammanhängande området som sträcker sig från 
Emmaboda i öster till Markaryd i väster i förslaget. 

Andra skäl att anföra är att Tingsryds kommun är glest befolkat, har en hög 
medelålder, och låg utbildningsnivå. Även om sysselsättningen varit relativt god 
de senaste tre åren påminner kommunen i många avseenden om de andra 
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föreslagna kommunerna i området.  Ur ett infrastrukturperspektiv kan det också 
betonas att kommunen saknar järnväg och motorväg samt ingår i det område 
som OECD tidigare pekat ut som ett område med bristande kommunikationer. 

Utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv kan man också påpeka att man har en lång 
tradition av samverkan med Ronnebys-, Karlshamns- och Olofströms kommuner 
och med en betydande in och utpendling till dessa vilka alla är utpekade som icke 
förhandsdefinierade områden i det rubricerade förslaget.

Vi har också stämt av detta förslag med Region Kronoberg och Tingsryds 
kommun som delar Länsstyrelsens uppfattning om att Tingsryd bör ingå i de icke 
förhandsdefinierade områdena. Till detta kan läggas att i Sveriges förslag har inte 
möjligt befolkningsutrymme utnyttjats fullt.

ALLMÄNNA SYNPUNKTER
I övrigt har Länsstyrelsen inga synpunkter på förslaget annat än att det är viktigt 
för utvecklingen av tillväxt, sysselsättning och näringslivet i de utpekade 
områdena, inte minst när det gäller små och medelstora företags möjligheter till 
positiv utveckling.

DE SOM MEDVERKAT I BESLUTET
Beslutet har fattats av landshövding Maria Arnholm med enhetschef Anders 
Meijer som föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

SÅ HÄR HANTERAR LÄNSSTYRELSEN PERSONUPPGIFTER
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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