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Umeå kommun yttrar sig här över föreslagna principer för att utse regionalstödskarta för
perioden 2022-2027.
Umeå, som en av Sveriges snabbast växande städer och norra Sveriges starkaste
tillväxtmotor, är en mycket viktig nod också för företagande i regionens gles- och landsbygd.
Det är med andra ord viktigt att staten stödjer växtkraften även i en stad som Umeå.
Umeå kommun vill understryka följande:
-

Regionalt investeringsstöd är en viktig del för att attrahera internationella
etableringar och investeringar till Sverige, inkl. norra Sverige. Investeringsstödet
spelar alltså en inte oviktig roll för att stärka Sveriges attraktionskraft och export.

-

Det är därför viktigt att den totala potten för regionalt investeringsstöd utökas då
den enligt de nu förslagna principerna ska delas på fler företag än tidigare.

-

Vissa tätorter i det förhandsdefinierade c-områdena är uteslutna från stödkartan,
däribland Umeå tätort. Det saknas kriterier till varför dessa utesluts, de återfinns
varken i remissdokument eller i EU:s förordningar eller riktlinjer. Umeå kommun ser
därför ingen anledning till att sätta denna begränsning i den karta som anmälts till
EU-kommissionen. Dessa tätorter undantas också samtidigt som andra större,
jämförbara tätorter omfattas av stödkartan. Vi är medvetna om att tätorterna som
nämns i förslaget även tidigare uteslutits, men när kartan nu ses över och
omfattningen av investeringsstödet dessutom ökar, förordar vi att alla tätorter i
förhandsdefinierade c-områden, inkl. Umeå tätort, inkluderas i den stödkarta som
anmäls till EU-kommissionen.
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-

Tätortskartan bygger på SAMS-områden som kommer att ersättas av DeSo områden.
Det behöver förtydligas hur detta kan komma att påverka eventuella undantag för
tätorten Umeå. Utan ett förtydligande gällande detta är det svårt att ge ett komplett
yttrande.

-

Regionalstödskartan är ett av flera verktyg som används i Umeå kommuns planering
av verksamhetsmark. Det är därför centralt att regionalstödskartan baseras på
transparenta principer som underlättar förståelsen för eventuella framtida
förändringar.

-

Slutligen vill vi också påpeka att regionalstödskartan är ett viktigt instrument som
sätter ramar för stödgivning på nationell och regional nivå. Remissen har skickats från
Näringsdepartementet strax innan semesterperioden och med en kort svarstid. Detta
försvårar för kommuner och regioner att överhuvudtaget kunna besvara remissen.
Umeå kommuns svar har ställts samman av tjänstepersoner, och har inte kunnat
behandlas politiskt.

