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Region Östergötland har beretts möjlighet att yttra sig över Remissförslag till principer för att 

utse regionalstödskarta för perioden 2022–2027 

Bakgrund 

EU-kommissionen har fattat beslut om riktlinjer för statligt regionalstöd för perioden 2022–

2027. Sveriges regering har lagt fram ett förslag till principer för att utse vilka delar av landet 

som ska omfattas inom ramen för riktlinjerna. Regionalstödskartan ska sedan anmälas till och 

godkännas av kommissionen, och planeras att gälla från och med 1 januari 2022 till och med 

31 december 2027. 

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

av befolkningen. Nytt för kommande period är att ett antal icke-fördefinierade områden kan 

inkluderas på grundval av förutsättningar som råder i den aktuella geografin. Kriterierna är 

satta utifrån den egna geografins förutsättningar vad gäller såväl arbetsmarknad som storlek. 

Vissa är exkluderande, såsom kravet att en kommun inte får vara större än 65 000 invånare 

för att inkluderas. 

I Östergötland omfattas Boxholm, Finspång, Kinda, Motala, Valdemarsvik, Ydre, Åtvidaberg 

och Ödeshög av de förändrade riktlinjerna. 

Synpunkter på förslaget 

Region Östergötland bedömer att de centrala mått som ligger till grund för principerna, 

arbetslöshet och svag löneutveckling, är begripliga och beskriver stödbehovet i geografin väl. 

Vi stödjer förslagets bild av att det finns stödbehov i de områden som ingår, och är 

sammantaget positiva till de förändringar som föreslås träda i kraft från 2022. 

De mått som används för att välja ut geografier kopplar till arbetslivet, och det skulle vara 

önskvärt att ha en tätare koppling till Sveriges funktionella geografier (FA-regioner och/eller 

LA-områden) för att skapa sammanhängande områden. Fler lösningar likt den som föreslås i 

Dalarna, där Falun och Borlänges tätorter exkluderats, hade kunnat vara en lösning för att inte 

övertrassera ramarna för hur stod del av befolkningen (nationellt) som samtliga områden får 

summera till. En tydligare koppling till FA/LA med principer för exkludering av större 

tätorter är också en lösning som bättre korresponderar mot den geografiska logik som 

regionalt utvecklingsansvariga arbetar med.   
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Regionutvecklingsnämnden BESLUTAR genom sin ordförande i 

enlighet med 6 kap 39§ kommunallagen (2017:725) 

 

att avge yttrande över remissförslag till principer för att utse 

regionalstödskarta för perioden 2022–2027 enligt föreliggande förslag. 

 Eva Andersson 

 Ordförande i regionutvecklingsnämnden 

 Region Östergötland 

Beslutet expedieras till: 

Näringsdepartementet 


