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Regeringskansliet, Näringsdepartementet
103 33 Stockholm

Begäran om yttrande över förslag till principer för att utse 
regionalstödskarta för perioden 2022-2027, N2021/01813
Er beteckning: N2021/01813

Bakgrund

En begäran har inkommit om Tingsryds kommuns synpunkter på förslag till principer 
för att utse regionalstödskarta för perioden 2022–2027. Eventuella synpunkter ska ha 
kommit in till Näringsdepartementet senast den 9 augusti 2021.

Yttrande från Tingsryds kommun

Tingsryds kommun bör ingå i urvalet för icke förhandsdefinierade c-områden.

Motivering

Tingsryds kommun ligger i Kronobergs län och angränsar till Blekinge med ett stort 
utbyte i pendlingsrelationer till kommunerna i Blekinge. Tingsryds kommun har 
strukturella förutsättningar som i mångt och mycket påminner om de som finns hos 
många kommuner i det förhandsdefinierade c-området i norra Sverige. Bland annat har 
Tingsryds kommun färre än 12,5 invånare per km2 och är den näst glesaste kommunen i 
Kronoberg och Blekinge län gemensamt, bara Uppvidinge är glesare. 

Tingsryds kommuns glesa och sårbara struktur förstärks ytterligare av att endast 26% av 
invånarna bor i kommunens centralort. Av resterande befolkning bor 37% i kommunens 
sex övriga tätorter och 37% på ren landsbygd. Genom kommunen finns ingen 
järnvägstrafik och inte heller någon Europaväg. 

Som ett av kriterierna för urvalet av icke fördefinierade kommuner har 
Näringsdepartementet satt att en lönesummeökning som är under eller lika med 10 
procent vid en jämförelse mellan tidsperioderna 2014–2016 och 2017–2019 men som 
befinner sig i ett riksområde eller län som kvalificerar sig kan inkluderas för att skapa 
ett angränsande, dvs. sammanhängande, område. Tingsryds kommuns 
lönesummeökning i jämförelsen är 9,8 procent, vilket innebär att detta kriterium är 
uppfyllt. Tingsryd angränsar till fem andra kommuner som är utvalda enligt förslaget, så 
kravet på ett sammanhängande område är med råge uppfyllt.

De senaste åren har kommunen har haft en god utveckling av det lokala näringslivet och 
arbetslösheten ligger nära rikets genomsnitt. Men den sårbara glesa strukturen finns 
kvar och inte minst företagen som står för lokal service i kommunens mindre tätorter är 
i stort behov av stödinsatser för att säkerställa att den lokala kommersiella servicen 
finns kvar någorlunda nära hemmet för många av kommunens innevånare. Till detta kan 
läggas att med kommunens lilla befolkning om 12 369 innevånare i kombination med 
låg befolkningstäthet, så kan förlusten av ett enskilt företag snabbt orsaka en kraftigt 
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försämrad arbetsmarknadssituation lokalt. Av dessa anledningar anser Tingsryds 
kommun att Tingsryds ska ingå i urvalet för icke förhandsdefinierade c-områden, precis 
som grannkommunerna Lessebo, Emmaboda, Ronneby, Karlshamn och Olofström gör.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av utvecklingschef Henrik Paulsson. Beslut om yttrande är taget 
genom ordförandebeslut av kommunstyrelsens ordförande Mikael Jeansson.

Henrik Paulsson Mikael Jeansson
Utvecklingschef Kommunstyrelsens ordförande
Kommunledningsförvaltningen


