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Yttrande om förslag till principer för att utse 
regionalstödskarta för perioden 2022–2027
DNR N2021/01813

Länsstyrelsens synpunkter
Länsstyrelsen i Örebro län ställer sig överlag positiv till förslaget om de framtagna 
principerna för att utse ny regionalstödskarta, men har följande synpunkter.
Enligt förslaget kommer fem av Örebro läns kommuner att ingå i 
regionalstödskartan inom de områden som benämns icke förhandsdefinierade c-
områden. Urvalet av kommuner bygger på kriterium 5 i de riktlinjer som EU-
kommissionen tagit fram. 
Därutöver ska kommunerna höra till någon av de fyra kommuntyper som 
Tillväxtverket definierat. Kommuntyperna utgör grund för att bedöma 
kommunernas strukturella förutsättningar för utveckling och tillväxt.  
Kommunerna ifråga som är föreslagna för regionalstödskartan i Örebro län är 
Hallsberg, Laxå, och Lindesberg som utgör tätortsnära landsbygdskommuner samt 
Hällefors och Ljusnarsberg som utgör glesa landsbygdskommuner. Samtliga 
kommuner ligger således inom de kommuntyper som Tillväxtverket klassificerat 
för att falla in inom kriterium 5. 
Länsstyrelsen har full förståelse för att stödkartan måste baseras på ett antal 
fastslagna kriterier, indikatorer och principer. Vi ser dock det olyckliga i att 
kommuner som är tätt sammanlänkade med varandra geografiskt och funktionellt 
och har ett nära samarbete kring näringslivets utveckling splittras om inte alla 
kommuner inom ett sådant område ingår i regionalstödskartan. 
I den norra länsdelen i Örebro län samverkar kommunerna, Hällefors, 
Ljusnarsberg, Lindesberg och Nora (KNÖL - Kommunerna i Norra Örebro län) i 
flera mycket nära samarbeten, bland annat i ”Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen” med gemensam nämnd och förvaltning i samhällsbyggnadsfrågor. 
Samarbetena har utvecklats och fördjupats under senare år och främjats av de lika 
förutsättningar som finns kommunerna emellan. 
I ljuset av detta samarbete blir huvudindelningen utifrån kommuntyper inte 
optimal då Nora kommun som inte klassas in i någon av de förhandsdefinierade 
kommuntyperna faller bort. Det medför att inte alla fyra av de kommuner som 
ingår i samarbetet kommer att ingå, vilket missgynnar en enskild kommun. 
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Effekten kan bli en obalans näringslivsmässigt då regionalstödsområdet kan 
påverka vart företag etablerar sig och investerar i länets norra delar. Länsstyrelsen 
ser därför om möjligt att inkludera alla länets fyra Bergslagskommuner i 
regionalstödskartan.        
Vad gäller indikatorerna om arbetslöshetsgrad och lönesummeökning som 
grundval för att välja ut kommuner har Länsstyrelsen inga synpunkter.  

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av Länsrådet Anna Olofsson med enhetschef Thomas 
Börjesson som föredragande. I handläggningen av ärendet har även handläggare 
Patrik Pettersson medverkat.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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