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Yttrande över Förslag till principer för att utse
regionalstödskarta för perioden 2022–2027
Ert diarienummer N2021/01813

Inledning
Länsstyrelsen Västernorrland har erbjudits möjlighet att yttra sig över
Näringsdepartementets promemoria om Förslag till principer för att utse
regionalstödskarta för perioden 2022–2027. Länsstyrelsen yttrar sig utifrån
relevanta ansvarsområden; att främja länets utveckling samt att verka för att
nationella mål får genomslag i länet.

Övergripande synpunkter
Regionalstöden har varit, och kommer fortsatt att vara mycket viktiga för att
utjämna skillnader i det glesbefolkade Västernorrland. Länsstyrelsen
Västernorrland anser att det är angeläget att om regionalstödsområdena ökar
till att innefatta 21,6 procent av befolkningen, behöver de medel som kan
användas till denna typ av stöd öka i samma omfattning. Annars finns det en
överhängande risk att när nuvarande medel fördelas ut på en större del av
befolkningen, bidrar inte dessa i tillräcklig omfattning till att uppnå önskade
effekter regionalt. Denna risk, att regionalstöden inte längre bidrar till
regional utveckling i samma utsträckning, förstärks av att
medfinansieringenskravet i regional- och socialfonden ökar i kommande
programperiod. Minskat regionalstöd kan medföra att de avsedda nyttorna
med EU-fonderna delvis uteblir. För att säkerställa att stöden fortsatt bidrar
till regional utveckling behöver även tillgängliga medel för dessa stöd alltså
utökas.
Länsstyrelsen Västernorrland ser positivt på att stödnivåerna föreslås öka för
förhandsdefinierade c-områden till 20 procent, med tillägg på 10 procent för
medelstora och 20 procent för små företag. Ökade stödnivåer är särskilt
viktiga för företag och kommuner i utsatta situationer, såsom särskilt glesa
områden, socioekonomiskt utsatta orter, omställningsorter och områden där
utflyttningen är påtaglig.
Vidare ställer sig länsstyrelsen frågande till att vissa tätortsområden inom de
förhandsdefinierade c-områdena föreslås uteslutas, däribland tätorter i
Sundsvalls kommun i Västernorrland. Det framgår inte vilka kriterier som
resulterar i denna uteslutning av vissa tätorter men inte andra. Det vore
därför önskvärt att detta tydliggörs, samt att se över ifall dessa begränsningar
i denna period är nödvändiga.
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Beslutande
Beslutet har fattats av tf. länsråd Sören Thor. Föredragande har varit
projektledare Henrietta Philp.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför underskrift.

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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