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Yttrande om förslag till principer för att 
utse regionalstödskarta för perioden 
2022-2027 

Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerade Förslag 

till principer för att utse regionalstödskarta för perioden 2022-2027.  

Sammanfattning 
Region Jönköpings län är positiva till en utökning av regionalstödskartan. Som 

regionalt utvecklingsansvarig aktör ser vi att en utökning gynnas av en 

sammanhållande geografi inom ett län vilket inte presenteras i utsänt förslag men 

enligt kriterierna borde vara möjligt. En sammanhängande större geografi inom 

länet skulle ge oss som regionalt utvecklingsansvarig aktör bättre förutsättningar 

att bidra utifrån de möjligheter en utökning av regionalstödskartan ger. Vi vill 

också lyfta fram att en utökning av regionalstödskartan kan få störst effekt om 

detta kompletteras med en utökning av medel inom regional tillväxt. 

Synpunkter på förslaget 
Region Jönköpings län är positiva till en utökning av regionalstödskartan då det 

finns områden, förutom redan tidigare stödberättigade, som står inför stora 

utmaningar.  

 

Som regionalt utvecklingsansvarig aktör ser vi att en utökning gynnas av en 

sammanhållande geografi inom ett län. Enligt utsänt förslag blir detta inte fallet i 

vårt län trots att det enligt föreslagna kriterier borde vara möjligt. De föreslagna 

kommunerna i vårt län Aneby kommun och Tranås kommun föreslås utifrån att de 

står inför omfattande strukturomvandling. Detta är något de delar allmänt med 

hela länet men i synnerhet med närliggande kommuner med jämförbara 

förutsättningar. I våra analyser utifrån utsända kriterier ser vi att även 

kommunerna Nässjö, Sävsjö och Vetlanda skulle kunna vara aktuella. Vi är 

positiva till att sammanhängande större geografier eftersträvas men förordar en 

eftersträvan att skapa dessa sammanhängande geografier inom ett län. Detta skulle 

ge oss som regionalt utvecklingsansvarig aktör bättre förutsättningar att bidra 

utifrån de möjligheter en utökning av regionalstödskartan ger. Det kan bli 

utmaningar att tillämpa olika regelverk för företag som avståndsmässigt ligger 

mycket nära varandra i kommuner med liknande utmaningar. 
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Vi förutsätter att en utökning av regionalstödskartan, förutom att skapa möjlighet 

att söka investeringsstöd på nationell nivå, även är tänkt att öppna upp för 

möjligheten till investeringsstöd från regionala tillväxtmedel. En utökning av 

regionalstödskartan kan få störst effekt om den kompletteras med utökade medel 

inom regional tillväxt. Behoven inom länet kan inte anses variera i så stor grad att 

det är försvarbart att rikta vår volym av befintliga medel mot en viss geografi om 

det samtidigt innebär att andra geografiska områden i länet får stå tillbaka. Behov 

av regional utveckling genom regionala tillväxtmedel finns i hela vårt län. En 

utökning av regionalstödskartan medför behov av utökade medel för att särskilt 

möta behoven i den geografi som kan komma att omfattas.     

 

När det gäller de två i förslaget utpekade kommunerna Tranås kommun och 

Aneby kommun kan särskilt nämnas att dessa kommuner under pågående 

programperiod inte kunnat ta del av stöd via LEADER. Detta kommer att påverka 

dessa kommuner även under förlängningsperioden för LEADER. Ur den aspekten 

har dessa två kommuner just nu inte samma förutsättningar som övriga kommuner 

med liknande utmaningar i vårt län. Inför kommande programperiod finns 

förutsättningar för att denna skillnad ska jämnas ut mellan dessa två kommuner 

och andra närliggande kommuner med liknande utmaningar. 

 

 

REGION JÖNKÖPINGS LÄN 

 

 

 

Karin Hermansson 
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