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

(N2021/01813) – för yttrande till Regeringskanlsiet    Dnr 244/21 

 

Regeringskansliet har skickat remiss om Förslag till principer för att utse regionalstödskarta för 

perioden 2022-2027 till bland annat Hallstahammars kommun för yttrande. 

 

 

 

 

Europeiska kommissionen har fattat beslut om Riktlinjer för statligt regionalstöd för perioden 

2022-2027. Av dessa riktlinjer 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. Näringsdepartementet har nu tagit fram ett förslag på principer för den 

Regionalstödskartan som är utskickad för en översyn. I riktlinjerna anges vilka villkor 

regionalstöd kan anse vara förenligt med den inre marknaden. Riktlinjerna anger också de 

kriterier som ska ligga till grund för att identifiera områden i detta fall Sverige som uppfyller 

villkoren i artikel 107.3 a och c i fördraget. 

Enligt de nya riktlinjerna går Sverige från ett regionalstödsområde på 12,26 procent till 21,60 

procent av befolkningen. Sverige har möjlighet till ett förhandsdefiniera c-områden på 11,61 

procent av befolkningen som, i likhet med perioden 2014–2020, är befolkningsmässigt glest. 

Dels kan Sverige anmäla icke förhandsdefinierade c-områden motsvarande 9,98 procent av 

befolkningen, detta är nytt med föregående period. 

 

Enligt riktlinjerna ska stödet riktas mot. Investeringsstöd, Driftstöd, Bidrag till regional 

utveckling och territoriell sammanhållning, Stimulanseffekt.  

Näringslivsenheten anför i yttrande den 2 augusti 2021 bland annat att de i dagsläget får svårt 

att påvisa att vi ligger inom ramen för de kriterium som anförs i remissen och har därför inga 

synpunker på remissen. 

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande beslutar med stöd av kommunstyrelsens 

delegation punkt 1.1 

 

 

 

 

 

 

att uttala att man inte har några synpunker avseende remiss gällande Förslag till principer för 

att utse regionalstödskarta för perioden 2022-2027 (N2021/01813). 

Hallstahammars kommun 

Kjell Ivemyr 

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande 
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Exp till: Regeringskansliet 

              Näringslivschef 

 


