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Nämnd  
  
 
Handläggare  
Namn: Iréne Robertsson  
Titel: Förvaltningschef  
Telefonnummer: +4645493115  
 

 

Yttrande avseende principer för att utse regionstödskarta för 
perioden 2022 - 2027 
 

Beslut 
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på delegation  
 

1. att godkänna remissvar om Förslag till principer för att utse 
regionalstödskarta för perioden 2022–2027. 

 

Ärendebeskrivning 
Europeiska kommissionen har beslutat om Riktlinjer för statligt regionalstöd för 

perioden 2022–2027. Där framgår var, när och hur regionalstöd kan beviljas till 

företag i missgynnade områden i Europa samt vilka områden som kan inkluderas 

i varje medlemsstats regionstödskarta.  

Sveriges regionalstödsområden ökar från 12,26 procent till 21,70 procent av 
befolkningen. Dels har Sverige möjlighet till ett förhands definierat c-område på 
11,61 procent av befolkningen i likhet med föregående period. Dels kan Sverige 
anmäla icke förhandsdefinierade c-områden motsvarande 9,98 procent av 
befolkningen, vilket är nytt jämfört med föregående period.  
 
För att säkerställa att regionalstödskartan omfattar de områden som enligt 
riktlinjerna få ingå och maximalt 21,6 procent av befolkningen föreslås två 
huvudprinciper ligga till grund för att identifiera de förhandsdefinierade och de icke 
förhandsdefinierade c-områdena: 

- Riktlinjernas kriterier och indikatorer används som utgångspunkt 
- Med undantag av Luleå, Umeå, Sundsvalls, Falu och Borlänge kommuner 

så inkluderas hela kommuner för att förenkla stödkartans tillämpning.  
 
Utöver dessa används några ytterligare principer för att säkerställa att kartan inte 
överskrider andelen av befolkningen.  
 
Näringslivschef Håkan Andersson och Landsbygdsutvecklare Karoline Mattsson 
synpunkter tillsammans med Regionstyrelsens yttrande ligger till grund för 
nedanstående yttrande. 

 
  



 

 

 

 

 

Yttrande 
 
Olofströms kommun är en av tre kommuner i Blekinge län som har blivit 
inkluderade i förslaget till regionalstödskarta. 
 
Stödet blir ett verktyg som kan användas för att skapa bättre förutsättningar för 
fler etableringar, investeringar i befintliga företag och därmed både bevarande 
och fler sysselsättningstillfällen samt bättre förutsättningar för en väl utvecklad 
välfärd i Blekinge 
 
Vi ställer oss positiva till kriterierna och att Olofströms kommun ingår i 
Regionalstödskartan 2022 – 2027. 
 

Finansiering 
Förslaget innebär inte några kostnader för Olofströms kommun. Tvärt om 
kommer de föreslagna principerna att leda till en positiv utveckling för 
kommunens företag och Olofströms kommun. 
 
 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv  
Barnrätts- och jämställdhetsperspektivet har inte särskilt beaktats i 
beslutsförslaget.  
 

Beslutsunderlag 
Regeringskansliets promemoria N2021/01813 
Region Blekinges yttrande över promemorian 
 
Beslutet skickas till 
Iréne Robertsson, kommunchef 
Håkan Andersson, ONAB 
Karoline Mattsson, landsbygdsutvecklare 
 
 
 
Olofströms kommun den 2 augusti 2021 
 
 
 
 
 
------------------------- 
Morgan Bengtsson  
Kommunstyrelsens ordförande 
 
 
Förvaltning: Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
Bilagor:  

 




