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Regionala utvecklingsnämndens presidium

§ 12 Ärendenummer RUN 2021/271

Yttrande över Regionalstödskarta för perioden 2022–
2027

Beslut
Regionala utvecklingsnämndens presidium antar redovisat yttrande som sitt 
svar över promemorian om förslag till principer för att utse 
regionalstödskarta för perioden 2022-2027. Yttrandet överlämnas till 
Näringsdepartementet. 

Bakgrund
Region Kalmar län har tagit del av den promemoria angående förlag till 
principer för att utse regionalstödskarta som tillsändes i juni 2021 för 
synpunkter. 
Europeiska kommissionen har fattat beslut om Riktlinjer för statligt 
regionalstöd för perioden 2022-2027. Dessa riktlinjer reglerar var, när och 
hur regionalstöd kan beviljas till företag i missgynnade områden i Europa 
och vilka områden som kan inkluderas i respektive medlemsstats 
regionalstödskarta. Enligt de nya riktlinjerna kan Sverige utöka sitt 
stödområde från 12,26 % till 21,6 % av befolkningen och anmäla icke 
definierade c-områden motsvarande knappt 10 % av befolkningen, vilket är 
en nyhet för denna period. Det är slutligen kommissionen som beslutar om 
Sveriges regionalstödskarta. 

Yttrande
Region Kalmar län vill inledningsvis poängtera att en översyn av 
regionalstödskartan, och tillhörande stödnivåer och stödbelopp som påverkas 
i nästa led, är positiv utifrån ambitionen nå utveckling i hela landet och att 
uppdatera de kriterier och principer som ligger till grund för stödgivningen. 
Metoden som ligger till grund för förslaget är svår att överblicka, fram till 
färdigt förslag till stödkarta. Region Kalmar län upplever att det är svårt att 
få bild av hur respektive kommun har valts ut, då den underliggande 
statistiken ej är tydlig i det bifogade materialet. Detta gör det svårt att veta 
om alla räknar på samma sätt. En metodbilaga som beskriver den statistik 
som använts hade varit önskvärd. Grunderna för prioriteringarna av 
kriterierna 1, 2 och 5 är oklara och behöver förtydligas. 
Avslutningsvis efterlyser Region Kalmar län också information om 
processen efter Kommissionens beslut, vilka takbelopp som detta beslut kan 
påverka samt hur eventuellt utökade stödområden finansieras. Region 
Kalmar läns antagande är att det rimligen kommer att krävas mer regionala 
1.1 medel. Det borde förtydligas om detta ska hanteras genom en regional 
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prioritering eller om nya medel kommer att tillskjutas, alternativt omfördelas 
inom landet.
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