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Yttrande - Förslag till principer för att utse 
regionalstödskarta för perioden 2022-2027 
Remissinstansen diarienummer: Dnr. N2021/01813

Sammanfattning av ärendet
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. 
Idag har Sverige ett regionalstödsområde på 12,26 procent av befolkningen, 
där Region Jämtland Härjedalen ingår. Det nya förslaget innebär att Sverige 
kan föreslå att fler kommuner inkluderas i regionalstödområdena - 
motsvarande 21,60 procent av befolkningen.
Utökningen kan ske på två sätt. Det ena är att välja ut några fler 
förhandsdefinierade c-områden enligt principen befolkningsmässigt glest.  
Det andra är att anmäla icke förhandsdefinierade c-områden motsvarande 
9,98 procent av befolkningen. Detta är nytt jämfört med perioden 2014–
2020. 
I Sverige har riktlinjerna och regionalstödskartan 2022–2027 betydelse för 
följande stöd:
− Regionalt investeringsstöd kan beviljas till företag i dessa områden.
− Transportbidraget ska kompensera företag i Norrbotten, Västerbotten, 
Jämtland och Västernorrland för kostnadsnackdelar till följd av långa 
transportavstånd samt stimulera till höjd förädlingsgrad i områdets 
näringsliv.
Även stödnivåer och stödbelopp för vissa andra stöd inom den allmänna 
gruppundantagsförordningen (GBER) påverkas av regionalstödskartan. 
I det förslag som presenteras av regeringen har inte möjligt 
befolkningsutrymme utnyttjats fullt ut. Tre av fem kriterier i Europeiska 
kommissionens Riktlinjer för statligt regionalstöd för perioden 2022–2027 
föreslås användas för att utse icke förhandsdefinierade c-områden. Enligt 
riktlinjerna skiljer sig de maximala stödnivåerna för regionalt 
investeringsstöd åt mellan förhandsdefinierade och icke förhandsdefinierade 
c-områden. 
Det är slutligen kommissionen som beslutar om Sveriges regionalstödskarta.
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Kommentarer till specifika delar av remissen
Östersunds kommun har inga kommentarer eller synpunkter på 
specifika delar av remissen.

Ställningstagande
Östersunds kommun kommer enligt förslaget till regionalstödskarta för 
perioden 2022-2027 att ingå som förhandsdefinierade c-område, tillsammans 
med samtliga övriga kommuner i Region Jämtland Härjedalen. Det anser 
Östersunds kommun är positivt.
Östersunds kommun anser att både det regionala investeringsstödet och 
transportstödet är effektiva verktyg för näringslivsutveckling. Enligt 
promemorian är ett tillägg på högst 10 procentenheter för medelstora företag 
och 20 procentenheter för små företag möjlig i förhandsdefinierade och icke 
förhandsdefinierade c-områden. Östersunds kommun ser stor potential i att 
öka nyttjandet av stödformerna.
Östersunds kommun har inga synpunkter på de valda kriterierna i sig som 
uppfattas som väl avvägda. Däremot tolkar Östersunds kommun att förslaget 
innebär att antalet kommuner som blir stödberättigade utökas i vissa andra 
regioner i landet. Om det inte tillförs medel skulle förslaget därmed kunna 
inverka negativt för näringslivet i Östersunds kommun, genom en risk för 
lägre ekonomisk tilldelning än förgående period. Det innebär i sin tur en risk 
för en sämre utveckling och tillväxt lokalt och regionalt för vår kommun och 
vår region.

ÖSTERSUNDS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

Yttrandet skickas till Näringsdepartementet senast 2021-08-09. Svaren bör 
lämnas per e-post till n.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 
n.rtl.remissvar@regeringskansliet.se. 


