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Yttrande över Förslag till principer för att utse 
regionalstödskarta för perioden 2022–2027 
 
Sammanfattning 
Östra Göinge kommun har fått Förslag till principer för att utse regionalstödskarta 
för perioden 2022–2027 på remiss. Kommunens svar ska överlämnas till 
Näringsdepartementet senast den 9 augusti 2021.  
 
Bakgrunden är att Europeiska kommissionen har fattat beslut om riktlinjer för 
statligt regionalstöd för perioden 2022–2027. Av dessa 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. Enligt 
riktlinjerna går Sverige från ett regionalstödsområde på 12,26 procent till 21,60 
procent av befolkningen. Utökningen innebär en ny möjlighet att utöver ett 
fördefinierat område anmäla icke förhandsdefinierade områden motsvarande 9,98 
procent av befolkningen, vilket är nytt jämfört med perioden 2014–2020. 
  
I den promemoria som kommunen fått på remiss redovisar Regeringskansliet dels 
förhandsdefinierade områden, som tidigare ingått i regionalstödskartan, dels ett 
förslag till nya icke förhandsdefinierade områden baserat på Europeiska 
kommissionens riktlinjer. Förslaget innebär att statligt regionalt investeringsstöd 
kan beviljas till företag i Östra Göinge och vissa andra kommuner i nordöstra Skåne 
som inte tidigare ingick i regionalstödskartan. 
 
Östra Göinge kommuns svar har samordnats med övriga utvalda kommuner i 
Skåne, dvs. Bromölla, Hässleholm, Osby och Perstorp.  

Kommunens synpunkter på utredningens förslag 
Östra Göinge kommun är positiv till ”Förslag till principer för att utse 
regionalstödskarta för perioden 2022–2027” och ställer sig bakom de kriterier som 
ligger till grund för urval av icke förhandsdefinierade områden. 
 
Regeringskansliet har utifrån Europeiska kommissionens riktlinjer tagit fram ett 
förslag till icke förhandsdefinierade områden som i huvudsak baseras på 
invånarantal och ekonomisk utveckling. Förslaget innebär att stödet också kan 
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omfatta kommuner med socioekonomiska och strukturella utmaningar men som 
inte ligger i de traditionella glesbygderna. 
 
Östra Göinge kommun menar att den nya stödområdeskartan bättre beskriver den 
verklighet, i form av socioekonomiska och andra strukturella utmaningar, som 
påverkar många av Sveriges kommuner även utanför de traditionella glesbygderna. 
Regeringskansliets förslag bidrar därför till en ökad träffsäkerhet för att främja 
tillväxt i näringslivet och en positiv ekonomisk utveckling i hela landet. Ett 
välmående näringsliv är viktigt för en hållbar samhällsutveckling i kommuner och 
Sverige i stort. Förslaget främjar denna utveckling, vilket Östra Göinge kommun 
ställer sig bakom. 
 
Östra Göinge menar också att urvalet av kommuner i Skåne på ett bra sätt speglar 
de tydliga inomregionala skillnader som präglar regionen där förutsättningarna 
skiljer sig mellan östra och västra Skåne. Det är ett väl dokumenterat faktum att 
nordöstra Skåne har större strukturella utmaningar än västra och sydvästra Skåne 
och att de utpekade områdena, i regionalstödskartan, har en svagare utveckling än 
övriga kommuner. I Region Skånes ”Strukturbild för Skåne” dokumenteras och 
redovisas dessa skillnader i förutsättningar på ett mycket tydligt sätt. För en bättre 
balans mellan de olika delarna av Skåne är det därför viktigt att dessa områden kan 
förstärkas och kompenseras med regionalstöd för att främja näringslivets 
utveckling. Östra Skåne präglas både av en svagare tillväxt och lägre sysselsättning 
i jämförelse med det mer tätbefolkade och expansiva västra Skåne. Ur ett regionalt 
perspektiv är det för att åstadkomma en långsiktigt hållbar utveckling viktigt att 
skapa goda förutsättningar för tillväxt i hela Skåne. Denna målbild är också tydlig i 
Region Skånes regionala utvecklingsstrategi, Det öppna Skåne 2030.  
 
Tillgänglig statistik visar även att kommuner i framförallt nordöstra Skåne har haft 
större utmaningar i att återhämta sig från finanskrisen 2007–2008, som dessutom 
till stor del var en industrikris. Östra Göinge har till exempel sedan finanskrisen 
2008 genomgått en dramatisk strukturomvandling som inneburit att över 1000  
arbetstillfällen inom tillverkningsindustrin försvunnit, under mycket kort tid, utan 
att det skett någon sysselsättningsökning inom andra sektorer, som kompenserat för 
detta bortfall av arbetstillfällen. En hög andel sysselsatta i näringsgrenar som  
långsiktigt inte växer och som är starkt konjunkturberoende, i kombination med en 
gles tätortsstruktur, där det saknas underlag för tillväxt av arbetstillfällen inom 
tjänstenäringarna, är en svår utmaning för en kommun.  
 
Sett över en längre tid är förlusten av arbetstillfällen inom industrin ännu större. 
Idag finns endast cirka 1000 av de 6000 industriarbeten som fanns i kommunen för 
fyrtio år sedan kvar. Enligt ekonomhistorikern Jan Jörnmarks studie från 2017 av 
utvecklingen i kommunen, torde få andra svenska kommuner ha genomgått en så 
genomgripande strukturomvandling som Östra Göinge. Rimligtvis hade därför 
Östra Göinge kommun också kunnat vara aktuell som stödområde enligt kriterium 
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5 (strukturomvandling), även om kommunen inte hade uppfyllt kriterierna som 
stödområde enligt kriterium 1 (ekonomiska faktorer och arbetslöshet), vilket 
ytterligare stärker kommunens existensberättigande i regionalstödskartan.   
 
Att den här typen av riktade stöd till företag är av stor nytta för det lokala 
näringslivets utveckling framgår bland annat av en studie från Myndigheten för 
tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser. Östra Göinge ser därmed positivt på 
förslaget att ingå i regionalstödskartan som främjar en hållbar tillväxt och ökad 
konkurrenskraft i det lokala och regionala näringslivet.  
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