Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-06-22

§ 107

Dnr KS279-21 047

Förslag till yttrande på remiss Förslag till principer för
att utse regionalstödskarta för perioden 2022–2027
Sammanfattning
Ett remissmissiv, Förslag till principer för att utse regionalstödskarta för
perioden 2022–2027, har inkommit från Näringsdepartementet.
Kommunstyrelseförvaltningen presenterar förslag till yttrande.
Beslutsunderlag
Remissmissiv från Näringsdepartementet den 10 juni 2021
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 17 juni 2021
Arbetsutskottets beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget till
yttrandet över remissen Förslag till principer för att utse
regionalstödskarta för perioden 2022–2027.
2. Uppdrag ges till kommunsekreteraren att omgående skicka
kommunens yttrande till Näringsdepartementet.

Utdrag till
Näringsdepartementet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

16(18)

Jennifer Berglund /Kommunikation /Kommunstyrelseförvaltning
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Bifogade filer:

KS279-21 047

Annika Strand /Kommunstyrförv övergripande /Kommunstyrelseförvaltning
den 17 juni 2021 13:45
Jennifer Berglund /Kommunikation /Kommunstyrelseförvaltning
Remissvar.docx

Med vänlig hälsning/ Best regards
Annika Strand
Kommundirektör
Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0225-341 60

www.hedemora.se | www.facebook.se/hedemorakommun
Hökargatan 6, 776 30 Hedemora | Växel: 0225-340 00

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter
enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) finns på Hedemora kommuns hemsida
www.hedemora.se. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-340 00.
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Datum

Kommunstyrelseförvaltningen
Annika Strand

2021-06-14

Förslag till remissvar om ” Förslag till principer för att
utse regionalstödskarta för perioden 2022-2027”.
Dnr N2021-01813 Näringslivsdepartementet
Sammanfattning
Hedemora kommun har fått inbjudan att lämna synpunkter på förslaget.
Europeiska kommissionen har fattat beslut om Riktlinjer för statligt
regionalstöd för perioden 2022-2027. Av dessa riktlinjer framgår regler kring
var, när och hur regionalstöd kan beviljas till företag i missgynnade områden
i Europa och vilka områden som kan inkluderas i respektive lands
regionalstödskarta. Regionalstödskartan ska anmälas till och godkännas av
kommissionen, och planeras gälla från och med 1 januari 2022 till och med
31 december 2027.
Enligt riktlinjerna går Sverige från ett regionalstödsområde på 12,26% till
21,60 % av befolkningen. Dels har Sverige möjlighet till ett
förhandsdefinierat c-område* på 11,61 av befolkningen som, i likhet med
perioden 2014-2020 är befolkningsmässigt glest. Dels kan Sverige anmäla
icke förhandsdefinierade c-områden motsvarande 9,98% av befolkningen.
Detta är nytt jämfört med perioden 2014-2020.
Betydelsen av detta är att Sverige kommande period har ökad möjlighet att
själv besluta områden som kan anmälas som c-områden vilket måste anses
som positivt.
I Sverige har riktlinjerna och regionalstödskartan betydelse för följande stöd:
-

Regionalt investeringsstöd kan beviljas till företag i dessa områden

-

Transportbidraget ska kompensera företag i Norrbotten, Västerbotten,
Jämtland och Västernorrland

Inom de regionala företagsstöden finns det också flera stödformer som inte
berörs av regionalstödskartan och som på olika sätt täcker hela landet.
Det är slutligen kommissionen som beslutar om Sveriges regionalstödskarta.
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Principer för att identifiera stödområden och säkerställa att
regionalstödskartan omfattar de områden som enligt riktlinjer får ingå samt
omfattar maximalt 21.60 % av Sveriges befolkning bör två huvudprinciper
ligga till grund för att definiera de förhandsdefinierade och de icke
förhandsdefinierade c- områdena. Dessa två är:
-

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.

*Definition av a-och c- område:
Områden som är berättigade till regionalstöd enligt artikel 107.3 a i fördraget
om Europeiska unionens funktionssätt, vanligen kallande a-områden, är i
regel mer missgynnade inom unionen när det gäller ekonomisk utveckling.
Områden som också är berättigade till stöd enligt samma artikel s.k. cområden, är också i regel missgynnade men i mindre utsträckning.
Förhandsdefinierat c-område är ett område som uppfyller vissa fastställda
villkor och som en medlemsstat därför kan utse till c-områden utan vidare
motivering.
Icke förhandsdefinierat c-område är ett område som en medlemsstat efter
eget gottfinnande kan utse till c-område, förutsatt att medlemsstaten visar att
sådant område uppfyller vissa socioekonomiska kriterier.
Bland de regioner och dess kommuner som är förhandsdefinierade områden
finns Dalarna med men inte Hedemora kommun.
Bland de regioner och dess kommuner som klassas som icke
förhandsdefinierade områden finns Hedemora kommun med.
Maximala stödnivåer för investeringsstöd för icke förhandsdefinierade
områden är 15%.
Kommunens synpunkt:
Hedemora kommun menar att förslaget till principer för att utse
regionalstödskarta för perioden 2022-2027 innebär vissa försämringar för
kommunen som går från b – område till c-område. Stödet i nuvarande
ordning är 15 % upp till 35% och i förslaget är maxtaket 15% vilket är en
försämring.
Eftersom förslaget innebär ökade möjligheter för medlemsstaten att göra
egna definitioner kan det dock finnas ökade möjligheter för riktade
stödinsatser. GBER (gruppundantagsförordningen) påverkas också av
regionalstödskartan vilket skulle kunna vara till fördel. Inom de regionala
företagsstöden finns flera andra olika stödformer som inte berörs av
regionalstödskartan.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar kommundirektörens förslag till remissvar och
sänder svaret till regeringskansliet enligt anvisning.
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