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Gullspångs kommun  
Lotten Svensson  
Telefon 0506-362 95                                                              
E-post lotten.svensson@gullspang.se 
 
 
Till: Näringsdepartementet  
n.rtl.remissvar@regeringslansliet.se 
n.remissvar@regeringskansliet.se 

Remiss – förslag till principer för att utse regionalstödskarta för 
perioden 2022-2027 
 
Gullspångs kommuns yttrande gällande remiss om förslag till principer för att 
utse regionalstödskarta för perioden 2022-2027. Förslaget avser en ny 
regionalstödskarta som definierar vilka kommuner och regioner som kan få 
regionalt stöd till företag från EU.  
 
Gullspångs kommun tillstyrker förslaget enligt remissen. 
 
Gullspångs kommun är definierat som en kommun där företag genom förslaget 
kan få framtida regionalstöd vilket vi ställer oss positiva till mot bakgrund av att 
vår kommun står inför flera specifika utmaningar som dessutom kommer tillta i 
styrka under överskådlig tid framöver.  
 
Näringslivet i Gullspångs kommun har stora möjligheter att utvecklas och 
fortsätta bidra med arbetsplatser och drivkraft för orten. I det arbetet behövs 
ibland finansiellt stöd för att ta verksamheten i en ny och anpassad riktning. Brist 
på kapital för befintliga företag som vill expandera eller för investeringar för 
nystartade företag är problematiskt för landsbygden. Vi har också en problematik 
kring kapitalförsörjning för generationsskiften och företagsöverlåtelser då 
bankerna kräver låg risk, särskilt i landsbygdsområden. Detta leder till 
svårigheter att få låna och ta över en befintlig rörelse.  
 
På individnivå har inte minst ungdomar svårt att få låna kapital för att bosätta sig 
i kommunen då bankerna inte vill låna ut för nybyggnation på landsbygden i 
tillräckligt hög grad. 
   
Utmaningar som Gullspångs kommun har framför sig; 

• Svagare ekonomi på grund av minskad skattebas då befolkningen åldras 
och yngre flyttar ifrån området  
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• Fortsatt hög arbetslöshet och fortsatt låg utbildningsnivå där avsaknad av 
högre utbildning i området gör att främst yngre behöver flytta för att 
studera. Avsaknad av digitala lärcentrum skapar också trösklar för 
utbildning på till exempel YH-nivå 
 

• Svårigheter att rekrytera personal till företag och kommunal verksamhet 
samt kompetensförsörjning 

• Etablering och integration av nyanlända 

• Växande och uppskjutna investeringsbehov där infrastrukturlösningar 
krävs för att kunna hantera en digitaliserad struktur för en levande 
landsbygd med företag och invånare som kan arbeta och verka på lokal 
ort 

• Växande anspråk på service och välfärd 
 

• Kompetens och investeringsmedel för att klara klimatförändring och 
hållbar utveckling 

I förslaget som avser perioden 2022-2027 så ingår Gullspångs kommun i det som 
benämns kriterium 5 där fokus är jobb och hållbar tillväxt där förslaget på 
regionstöd kan gynna vår kommun inom företagsstrukturer, arbetsmarknader, 
hushållets räkenskaper och utbildning.  
 
Landsbygdskommunerna ställs inför stora utmaningar, bland annat till följd av 
den demografiska utvecklingen och den snabba urbaniseringstakten. Detta är två 
olika fenomen som sker parallellt och som är en stor utmaning för små 
kommuner. Mot bakgrund av detta så ställer sig Gullspångs kommun positiva till 
att mer medel avsätts för investeringar genom förslaget till principer för 
regionstöd under perioden 2022-2027.   
 
Förslaget innebär att Gullspångs kommun ges fler verktyg för att skapa framtida 
möjligheter till tillväxt och en levande landsbygd.  Gullspångs kommun är positiv 
till förslaget och delar slutsatserna att det finns behov av större satsningar på 
glesbygden och mindre kommuner.  
 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
För Gullspångs kommun gm/ 
 



 

 Remissvar Gullspångs kommun 
 Dnr: 
 Er referens: N2021/01813 
 Sida 3 av 3 
 Datum 2021-07-14 

 

 
Lotten Svensson 
Kanslichef 
 
 
 




