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Yttrande om Remiss om Förslag till principer för att utse regionalstödskarta för
perioden 2022–2027
Sammanfattning av ärendet
Näringsdepartementet har skickat ut förslag på remiss. Remissvaren ska ha
kommit in till Näringsdepartementet senast den 9 augusti 2021.
EU kommissionen har fattat beslut om Riktlinjer för statligt regionalstöd för
perioden 2022–2027. Av riktlinjerna 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 medlemsstats regionalstödskarta.
Regionalstödskartan ska anmälas till och godkännas av kommissionen, och
planeras att gälla från och med 1 januari 2022 till och med 31 december 2027.
De maximala stödnivåerna för stora företag i de förhandsdefinierade c-områden
är 20 procent. Ett tillägg på högst 10 procentenheter för medelstora företag och 20
procentenheter för små företag är möjligt i förhandsdefinierade och icke
förhandsdefinierade c-områden. Regeringen kan komma att anpassa dessa stödnivåer till
nationella förutsättningar i berörda förordningar. Regeringen kommer att hantera
synpunkterna på remissen innan förslag till regionalstödskarta anmäls till EUkommissionen. Det är sedan EU-kommissionen som slutligen beslutar om Sveriges
regionalstödskarta.
De fem dalslandskommunerna ingår sedan tidigare i stödområdet och förslaget
innebär ingen geografisk förändring, vilket betyder att företagen i Dals-Eds
kommun fortsatt kan söka stöd, men däremot innebär de nya reglerna att
stödet sänks från nuvarande 35% till föreslagna 20% för stora företag.
I meddelandet från kommissionen sägs det i kapitel 7.4.3 Höjda
stödnivåer för små och medelstora företag:
De stödnivåer som fastställs i under avsnitten 7.4.1 och 7.4.2 får höjas
med högst 20 procentenheter för småföretag eller med högst 10
procentenheter för medelstora företag.
Eftersom kommunstyrelsen inte har några sammanträden förrän 11 augusti
och vi inte erhållit någon förlängd svarstid, hanteras yttrandet genom
delegationsbeslut av ordföranden i Kommunstyrelsen.

Beslut
Postadress
Box 31
S-668 31 Ed

Besöksadress
Storgatan 27

Internet: www.dalsed.se

Telefon
+46 (0)534-19000
Telefax
+46 (0)534-10550

Bankgiro
534-4072
Org.nr
212000-1413

E-post: kommun@dalsed.se

(Kommunstyrelsen)

-

DELEGATI ONSBESLUT
Datum: 2021-06-30
D.nr: 2021/160.040

Kommunstyrelsen beslutar att kring rubricerad promemoria yttra sig enligt
följande:

Dals-Eds kommun är nöjd med att fortsatt tillhöra stödområdet men
menar att det är fel att sänka från dagens nivå och uppmanar regeringen
att anpassa regionalstödet och utnyttja möjliga höjningar enligt kapitel
7.4.3.
Beslutet fattas med stöd av 6 kap 39 § kommunallagen (2017:725)
och i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning.
_______________________________
Martin Carling
Kommunstyrelsens ordförande
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