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Remissvar - Dorotea kommuns yttrande över PM "Förslag till principer
för att utse regionalstödskarta för perioden 2022–2027"
Finansdepartementet har inbjudit ett antal olika aktörer, däribland Dorotea
kommun att yttra sig över PM "Förslag till principer för att utse
regionalstödskarta för perioden 2022–2027” . Remissvaret ska ha kommit in
till Näringsdepartementet senast den 9 augusti 2021. Kommunchefen har fått
i uppdrag att skriva ett remissyttrande.
Bakgrund
Europeiska kommissionen har fattat beslut om riktlinjer för statligt
regionalstöd för perioden 2022-2027. Av dessa framgår regler kring var, när
och hur regionalstöd kan beviljas till företag i missgynnade områden i Europa
och vilka områden som kan inkluderas i regionstödskartan.
Regionalstödskartan ska anmälas till och godkännas av kommissionen och
planeras att gälla från och med 1 januari 2022.
Enligt riktlinjerna går Sverige från ett regionalstödsområde på 12,26% till
21.6% av befolkningen.
Förhandsdefinierat c-område utgör 11,61% av befolkningen (samma som för
perioden 2014-2020) och det nya är att Sverige kan anmäla ” icke
förhandsdefinierade c-områden" motsvarande 9,98% av befolkningen.
De stöd som berörs av dessa riktlinjer är
•Regionalt investeringsstöd (RIS) som idag är det större företagsstödet som
Region Västerbotten hanterar med tak på 35%.
•Transportbidraget som ska kompensera företag för kostnadsnackdelar till
följd av långa transportavstånd samt stimulera till höjd förädlingsgrad i
områdets näringsliv.
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Synpunkter
Regionalstöden är viktiga för att utjämna skillnader i konkurrenskraft som
finns beroende på strukturella faktorer som gles befolkning och långa avstånd
till större marknader. Stöden är ofta avgörande för att möjliggöra
investeringar i företag i Dorotea kommun.
Att Sverige enligt förslaget får fler områden i stödkartan är positivt, men om
inte medel tillförs för att kompensera för den geografiska utökningen
kommer möjligheten att söka och få stöd urvattnas i de mest missgynnade
kommunerna dit Dorotea hör.
Med ökad konkurrens om stöden ser vi en risk att företag med större resurser
att avsätta för att göra ansökningar kommer att ta få ta del av stöden i större
utsträckning viket skulle missgynna företag verksamma i Dorotea kommun.
Dorotea kommun anser att stödkartan behöver begränsas om inte mer medel
tillskjuts.
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