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Remissvar på remiss om förslag till principer 
för att utse regionalstödskarta för perioden 
2022-2027, N2021/01813 

Sammanfattning 

Tibro kommun har emottagit näringsdepartementets remiss om förslag till principer för att 
utse regionalstödskarta för 2022-2027.  

Tibro är i förslaget för första gången definierat som en kommun där näringslivet kan ges 
möjlighet till regionalstöd. Tibro är en ort under omställning där tidigare tunga och 
personalintensiva verksamheter genom teknikens och marknadens utveckling tvingats till 
personalneddragningar och i vissa fall avveckling. Tibro har också en avsevärt högre 
arbetslöshet än omlandet och riket för övrigt, vilken till stor del består av invånare som 
står långt ifrån arbetsmarknaden.  

Näringslivet i Tibro har stora möjligheter att utvecklas och fortsätta bidra med 
arbetsplatser och drivkraft för orten. I det arbetet behövs ibland finansiellt stöd för att ta 
verksamheten i en ny och anpassad riktning. Tibro kommun tillstyrker därför förslaget 
enligt remissen.       

Tibros utveckling 

I förslaget ingår Tibro kommun i det som benämns kriterium 5 med fokus på jobb och 
hållbar tillväxt.  

Tibro kommun ser möjligheter för näringslivet på orten att utvecklas och anpassas till 
marknadens förändringar och ta en starkare position i omlandet som en livskraftig plats i 
landet mellan sjöarna och som en viktig del i närheten av andra, större tillväxtorter och i 
helheten av vår delregion Skaraborg. Med fokus på jobb och fler arbetstillfällen i hållbart 
utvecklande företag har också näringslivet i Tibro teoretiskt sett stora möjligheter att bidra 
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till utvecklingen av samhället genom fler arbetstillfällen och en bättre integration för de 
många nya svenskar som valt att komma till och stanna i Tibro.  

Förslaget till regionstöd ger möjligheter till utvecklade och starkare företag som står bättre 
rustade att möta den framtid vi hela tiden tycks veta allt mindre om. Krav på 
hållbarhetsperspektiv i alla delar, anpassningar efter kundernas skiftande behov och en 
större mottaglighet för snabba förändringar ställer krav på robusta och snabbrörliga 
företagsstrukturer.   

Tibro – i likhet med många andra kommuner – står inför stora utmaningar demografiskt, 
och likaväl som urbaniseringen påverkar oss med flyttströmmar från orten till andra platser 
finns stora möjligheter för Tibro att också möta behovet av livskvalitet, kvalificerade 
arbeten, bra utbildning och närhet till andra, mer expansiva platser.  

Tibro kommun tillstyrker förslaget 

Med Tibro som ett kvalificerat stödområde ges fler verktyg och bättre förutsättningar för 
tillväxt och ett myllrande småstadsliv. 

Tibro kommun är positiv till förslaget och delar slutsatserna att det finns reella behov av 
stöd till större satsningar i glesbygd och mindre kommuner där människor och företag kan 
leva och vara verksamma i en hållbar utveckling.      

 

Rolf Eriksson 
Kommunstyrelsens ordförande 
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