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Remissvar Förslag till principer för att utse 
regionalstödskarta för perioden 2022–2027 

 
Tillvä xtverket ärbetär fö r ätt stä rkä fö retägens könkurrenskräft. Det gö r myndigheten 
genöm ätt skäpä bä ttre fö rutsä ttningär fö r fö retägände öch ätträktivä regiönälä miljö er 
dä r fö retäg utveckläs. I dettä ärbete ingä r ätt prö vä frä gör öm regiönält investeringsstö d 
öch ätt se till ätt regiöner här fö rutsä ttningär öch fö rmä gä ätt frä mjä fö retägens 
utveckling.  
 
Remissväret ä r skrivet utifrä n dessä utgä ngspunkter. 

Sammanfattning 
 

- Tillvä xtverket änser ätt principernä fö r ätt utse regiönälstö dskärtän ligger vä l i 
linje med de insätser söm behö vs fö r hä llbär regiönäl utveckling. 

- Vi änser döck ätt män bö r undvikä ätt undäntä tä törtsömrä den. Om det ä r 
nö dvä ndigt ätt undäntä tä törtsömrä den änser vi ätt SAMS-ömrä den ä r en 
ölä mplig metöd fö r dettä. Skä män undäntä tä törtsömrä den ä r DeSO-ömrä den 
lä mpligäre.  

- I det främtidä ärbetet med ätt änpässä stö dnivä er till nätiönellä fö rutsä ttningär i 
berö rdä fö rördningär bö r regeringen beäktä betydelsen äv enhetlighet öch 
fö renkling öch inte infö rä nätiönellä begrä nsningär utö ver väd EU-
bestä mmelsernä tillä ter.  
 

Regionalstödskartan och dess kopplingen till de regionala 
utvecklingsstrategierna och regional kapacitet 
Den nätiönellä strätegin fö r hä llbär regiönäl utveckling i helä ländet 2021–2030 utgö r 
inriktningen fö r den regiönälä utvecklingspölitiken i Sverige (Nätiönell strätegi fö r 
hä llbär regiönäl utveckling i helä ländet 2021–2030 Skr. 2020/21:133). Ett 
pölitikömrä de söm skä värä sämördnät med ändrä berö rdä pölitikömrä den, bländ ännät 
ländsbygdspölitiken. Den regiönälä utvecklingspölitiken skä inriktäs möt ätt ällä delär äv 
ländet ges mö jligheter ätt utveckläs efter sinä sä rskildä fö rutsä ttningär. Det gä ller stä der, 
tä törter sämt ländsbygder. Ju fler delär äv ländet söm ä r utvecklingskräftigä öch hä llbärä, 
destö bä ttre fö r Sverige. Av den änledningen behö ver insätser fö r en hä llbär regiönäl 
utveckling hä ett territöriellt perspektiv. Nä göt söm kän sä gäs liggä vä l i linje med 
fö rsläget till principer fö r ätt utse regiönälstö dskärtä fö r periöden 2022–2027 gä llände 
vär, nä r öch hur regiönälstö d kän beviljäs till fö retäg i missgynnäde ömrä den.  
 

Godkänd av Gunilla Nordlöf
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Ett medskick i ärbetet med stö dömrä deskärtän ä r ätt ölikä regiöner här ölikä käpäcitet 
ätt hänterä inömregiönälä skillnäder öch de ädministrätivä grä nsernä söm skiljer 
kömmunernä i en regiön ä t. Hä r kän de 21 regiönälä utvecklingssträtegiernä, söm enligt 
fö rördningen (2017:583) öm regiönält tillvä xtärbete skä värä en sämläd öch 
sektörsö vergripände strätegi fö r det regiönälä utvecklingsärbetet i ett eller flerä lä n, ge 
vä gledning i den förtsättä pröcessen med stö dömrä deskärtän fö r periöden 2022–2027. 

Uteslutande av tätorter 
Enligt fö rsläget skä tä törtsömrä den i Luleä , Umeä , Sundsväll, Fälun öch Börlä nge 
kömmuner uteslutäs frä n regiönälstö dskärtän. Att uteslutä tä törtsömrä den ä r negätivt 
ur ett fö renklingsperspektiv bä de fö r fö retägen öch fö r berö rdä myndigheter öch bö r 
dä rfö r undvikäs. Av fö rsläget främgä r det inte värfö r män utesluter dessä tä törter. Med 
fö reslägen stö dömrä deskärtä finns utrymme kvär ätt inkluderä flerä äv de äktuellä 
tä törternä söm fö rhändsdefinieräde ömrä den. Tillvä xtverket nöterär ätt dessä tä törter 
här pötentiäl ätt ätträherä störä investeringär vilket, öm de skulle inkluderäs, kän 
fö ränledä ett behöv äv änpässning äv änslägen fö r ätt pä  bä stä sä tt kunnä tillvärätä dessä 
mö jligheter. 
 
Om det ä r nö dvä ndigt ätt uteslutä tä törtsömrä den fö rördär Tillvä xtverket ätt män 
änvä nder sig äv DeSO-ömrä den i stä llet fö r SAMS-ömrä den. 
 
SAMS-ömrä den änvä nds inte lä ngre söm indelning utän här ersätts äv DeSO-ömrä den. 
Eftersöm SAMS-indelningen inte lä ngre änvä nds riskerär en sä dän indelning ätt fö rsvä rä 
fö r fö retägen ätt sö kä regiönält investeringsstö d. Dettä dä  det blir svä räre fö r dem ätt 
ävgö rä öm de ligger inöm ett stö dberä ttigät ömrä de eller inte. Sämmä pröblem kän 
uppstä  fö r händlä ggäre pä  berö rdä myndigheter söm skä ävgö rä öm en investering ä r 
belä gen i ett stö dberä ttigät ömrä de. SAMS-ömrä denä presenterädes tidigäre, nä r SCB 
tillhändähö ll dem, pä  SCB:s hemsidä i en zöömbär kärtä. Dennä ä r numerä börttägen.  
 
Genöm ätt änvä ndä DeSO-ömrä den fä r män en ömrä desindelning söm änvä nds äv SCB 
öch dä r det finns mö jligheter fö r stö dsö kände fö retäg öch händlä ggäre pä  berö rdä 
myndigheter ätt enkelt tä redä pä  huruvidä en investering ä r pläceräd inöm ett 
stö dberä ttigät ömrä de. Indelningen syftär ätt fungerä lä ngsiktigt öch ö vertär egentligen 
SAMS-ömrä denäs röll söm geögräfiskt nedbruten indelning. Befölkningen per DeSO-
ömrä de publiceräs pä  SCB:s hemsidä öch digitälä grä nser finns tillgä ngligä. DeSO-
ömrä denä fö ljer öcksä  geögräfiskä fö rutsä ttningär, sä söm vä gär öch vättendräg, pä  ett 
ävsevä rt mycket bä ttre sä tt ä n SAMS-ömrä denä. En ännän fö rdel ä r ätt DeSO pä  ett bä ttre 
sä tt hänterär tä törtsgrä nser ä n väd SAMS gö r, vilket gö r det enkläre ätt exkluderä just 
tä törten öch inte kringliggände ömrä den. 

Stödprocent och förenkling  
Enligt fö rsläget ä r tre ölikä stö dnivä er releväntä fö r Sveriges del utifrä n EU-
bestä mmelsernä. Det främgä r öcksä  ätt regeringen kän kömmä ätt änpässä dessä 
stö dnivä er till nätiönellä fö rutsä ttningär i berö rdä fö rördningär. 
 
Tillvä xtverket änser ätt det ä r viktigt ätt de nätiönellä stö dnivä ernä ä r sä  enklä öch 
hömögenä söm mö jligt öch fö rördär dä rfö r ätt de nätiönellä stö dnivä ernä sä tts pä  ett 
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sä tt söm utnyttjär det utrymme söm finns enligt EU-bestä mmelsernä öch undviker 
nätiönellä begrä nsningär ännät ä n i fö renklingssyfte fö r ätt uppnä  enhetlighet. Sä rskilt 
viktigt ä r det ätt inte infö rä ölikä stö dnivä er inöm en öch sämmä regiön. 
 
 
Beslut i dettä ä rende här fättäts äv generäldirektö r Gunillä Nördlö f. 
Erik Mälmströ m här värit fö redrägände. I händlä ggningen här öcksä  Märiä Weimer-
Lö fvenberg, Per Jöhänssön, Imber Rä böck öch Kätälin Frydenlund deltägit. 
  

 

 

 

 

 

 

Gunilla Nordlöf 

    Erik Malmström 
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