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Ärende: Remiss om Förslag till principer för att utse regionalstödskarta
för perioden 2022-2027
Bakgrund
Europeiska kommissionen har fattat beslut om Riktlinjer för statligt regionalstöd för
perioden 2022–2027 (riktlinjerna)1. Av dessa riktlinjer framgår regler kring var, när
och hur statliga regionalstöd kan beviljas till företag i missgynnade områden i
Europa och vilka områden som kan inkluderas i medlemsstaternas
regionalstödskarta. Regionalstödskartan ska anmälas till och godkännas av
kommissionen, och planeras att gälla från och med 1 januari 2022. Enligt
riktlinjerna kan Sverige utöka sitt geografiska område för statliga regionalstöd.
Regeringen föreslår att nuvarande geografiska område utökas med fler områden.
Enligt riktlinjerna går Sverige från ett regionalstödsområde på 12,26 procent till
21,60 procent av befolkningen. Dels har Sverige möjlighet till ett förhandsdefinierat c-område på 11,61 procent av befolkningen som, i likhet med perioden
2014–2020, är befolkningsmässigt glest. Dels kan Sverige anmäla icke
förhandsdefinierade c-områden motsvarande 9,98 procent av befolkningen. Detta är
nytt jämfört med perioden 2014–2020.
Synpunkter från Bergs kommun
Förslaget från Regeringen innebär att ca 68% av Sveriges yta kommer att vara ett
c-område i någon form. Enligt kartan på sidan 11 i Regeringens PM så kommer
merparten av landet att täckas av den föreslagna nya regionalstödskartan och det
kommer att urholka syftet med stöden och normala budgetnivåer kommer inte att
räcka till ett avsevärt större område. Bergs kommun anser att endast
förhandsdefinierade c-områden ska inkluderas i den nya regionalstödskartan.
Förhandsdefinierade c-områden bygger på gleshetskriterier och här ryms i princip
de tidigare områden som redan idag har statliga regionalstöd.
De nya föreslagna områdena (nästan 10% av de 21%) är icke förhandsdefinierade
c-områden med krav på hög arbetslöshet, låg BNP eller låga lönesummor.
Bergs kommun ställer sig frågande till att statliga regionalstöd är rätt åtgärd för att
utveckla dessa områden. I områden med hög arbetslöshet kan andra statliga insatser
med fördel användas i stället för regionalstöd. Enligt riktlinjerna från Europeiska
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kommissionen så är det enligt punkt 79 fullt möjligt för medlemsstaterna att
använda andra åtgärder för att skapa arbetstillfällen och utveckla områden.
Om regeringen bedömer att det regionala investeringsstödet är lösningen för
områden med hög arbetslöshet så måste budgeten utökas dramatiskt i jämförelse
med dagens nivå.
Underlaget för områden med hög arbetslöshet bygger på åren 2018-2020 och
kommer därför att vara avvikande pga coronapandemin och en återhämtning under
2021 kommer inte att synas i det statistiska underlaget för arbetslöshet. Vad gäller
arbetslöshetsnivåer kan stora variationer ske under tid och är ett skiftande underlag
för ett c-område.
Försämrade villkor vad gäller finansieringsandelen från ERUF kommer att öka
belastningen på regionens 1:1 medel genom att länet idag saknar egna
utvecklingsmedel för medfinansiering och vi är därför beroende av att 1:1 medel
bibehålls på samma nivå i länet. Andelen finansiering från ERUF kommer att
sänkas från 50% till 40%.
I förslaget till ny regionalstödskarta ökas stödnivåerna för förhandsdefinierade
c-områden och Bergs kommun ser positivt på de nya stödnivåerna och ser att dessa
särskilt kan gynna våra utsatta företag som finns i glesbygd och har långt till större
marknader.
Ett flertal företag i vår kommun har tack vare beviljade regionala investeringsstöd
kunnat satsa och göra investeringar i sina verksamheter. Det är företag i glest
befolkade områden som ofta har svårt med finansiering. Pga låga taxeringsvärden
och dåliga förutsättningar för banklån så fyller investeringsstöden en mycket viktig
funktion när det gäller företag som vill utveckla sin verksamhet. Företagens
satsningar gör att ortens service i form av affärer och skolor kan finnas kvar och ge
förutsättningar för ökad befolkning.
Bergs kommun har tagit del av Region Jämtland Härjedalens yttrande i detta ärende
och ställer sig positiv till och stödjer yttrandet.
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