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Svar på remiss om ”Förslag till principer för att utse 
regionalstödskarta för perioden 2022–2027” 
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Hässleholms kommun yttrar sig till 
regeringskansliet enligt vad som framgår nedan under rubriken Yttrande. 

 

Beskrivning av ärendet 

I promemorian ”Förslag till principer för att utse regionalstödskarta för perioden 
2022-2027” som kommunen fått på remiss, har regeringskansliet utifrån Europeiska 
kommissionens riktlinjer för statligt regionalstöd för perioden 2022–2027, tagit fram 
ett förslag till icke förhandsdefinierade områden som i huvudsak baseras på 
invånarantal och ekonomisk utveckling. Regionalstödskartan ska anmälas till och 
godkännas av kommissionen. Förslaget innebär att stödet också kan omfatta 
kommuner med svagare ekonomisk utveckling, men som inte ligger i glesbygd och  
bland annat att statligt regionalt investeringsstöd skulle kunna beviljas till företag i 
fem kommuner i Skåne län. Hässleholms kommun är en av dessa kommuner.  
 
 
Yttrande 
 
Hässleholms kommun är positiv till förslaget avseende principer för att utse 
regionalstödskarta för perioden 2022–2027 samt ställer sig bakom de kriterier som 
ligger till grund för urval av icke förhandsdefinierade områden. Kommunen vill 
även understryka vikten av att den möjlighet som ett regionalt investeringsstöd kan 
innebära för det lokala näringslivet realiseras genom att det på regional nivå finns en 
ökad och särskilt avgränsad tillgång till sådana investeringsbidrag inom det regionala 
tillväxtanslaget. Hässleholms kommun anser att förslagets nya stödområdeskarta 
bättre beaktar utmaningar som påverkar landsbygdskommuners utvecklings- och 
tillväxtförutsättningar i södra Sverige. Regeringskansliets förslag kan bidra till en 
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ökad träffsäkerhet för att främja tillväxt inom näringslivet samt en positiv ekono-
misk utveckling som helhet. Ett välmående näringsliv är viktigt för en hållbar 
samhällsutveckling i kommuner och Sverige i stort. Förslaget främjar en sådan 
utveckling.  
 
Det föreslagna urvalet av kommuner i Skåne speglar de inomregionala skillnader 
som präglar regionen och där förutsättningarna skiljer sig mellan östra och västra 
Skåne. Nordöstra Skåne har strukturella utmaningar på ett annat sätt än västra 
Skåne och har haft en svagare sysselsättningsutveckling efter finanskrisen. Samtidigt 
har nordöstra Skåne också goda möjligheter. För att kunna utnyttja dessa möjlig-
heter samt uppnå en bättre inomregional balans i Skåne behöver olika nivåer i 
samhället samagera och förstärka insatser som bidrar till att främja tillväxtförut-
sättningar för näringsliv och samhälle. Den nu föreslagna utökningen av 
regionalstödskartan är en sådan insats med näringslivets utvecklingsbetingelser i 
fokus. Uppföljningar från bland annat Myndigheten för Tillväxtanalys visar att det 
regionala investeringsstödet har varit till stor nytta för näringslivets utveckling i de 
tidigare utpekade områdena i Sverige. Investeringar har kunnat möjliggöras 
respektive blir större än vad som annars skulle blivit fallet.   
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