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1. Fastställa remissyttrandet
Bakgrund
Kramfors kommun har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter på
innehållet i förslag till principer för att utse ny regionalstödskarta för
perioden 2022-2027. Syftet med regionalstöd är att främja den ekonomiska
utvecklingen i mindre gynnade områden och minska skillnader i
utvecklingsnivå mellan olika områden.
Stödkartans utformning är därför av stor vikt för Kramfors kommun.
Synpunkterna ska vara inlämnade till Näringsdepartementet senast den 202108-09.
Sammanfattning
1. Behålla den tidigare uppdelningen i A- och B-områden, inklusive den
maximala nivån på 50% för att erhålla den stimulanseffekt som
avses.
2. Kramfors Kommun förflyttas ifrån nuvarande stödområde B till A
(högsta stödområde). Statistik och trenden för Kramfors Kommun är
mycket tydlig och bör beaktas.
3. Tillväxtkommuner ska inte ingå i stödområde A eller B.
I Västernorrlands län finns i dag tre kommuner som av regeringen bedömts
vara eftersatta utifrån ett socioekonomiskt perspektiv. Två av dem ingår i
stödområde A, den tredje är Kramfors kommun och det vore rimligt och
logiskt att även lyfta in Kramfors till stödområde A. Under de senaste 20
åren har frågan om Kramfors Kommuns stödområdestillhörighet och
stödnivåer tagits upp med regionala och nationella myndigheter.
Kramfors kommun tillhör Region Västernorrland och har en stark vilja att
bidra till regionens utveckling i stället för att utgöra en belastning utifrån det
socioekonomiskt eftersatta perspektivet.
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Remissinstansens bakgrund och synpunkter
Kramfors kommun ingår i dag i stödområde B och är ett glesbefolkat område
med geografiska- och stora socioekonomiska utmaningar. Exempelvis har
ingen annan kommun i stödområde B minskat mer än 14 % i befolkning
sedan 1968 – Kramfors har minskat med 40 % och fortsätter att minska.
Framtidsprognosen för befolknings-utvecklingen är kraftigt vikande (enligt
SCBs statistik, se bilaga 1). Det beräknas finnas under 16 000 invånare i
Kramfors kommun år 2040, jämfört med dagens 18 120.
Att komma tillrätta med utmaningarna inom folkhälsa, ungdomsarbetslöshet,
sysselsättningsgrad, utbildningsnivå med mera innebär stora kostnader för
Kramfors Kommun. Detta medför även att andra viktiga satsningar tyvärr får
stå tillbaka eftersom medlen är begränsade. Kommunen har dessutom stora
utmaningar till följd av till exempel gleshet, långt avstånd till större
tätbefolkade områden, demografisk obalans och ett mindre utbud av tjänster
från offentliga och privata aktörer vilket också påverkar
utvecklingsmöjligheterna.
Det är högst anmärkningsvärt att vissa kommuner, exempelvis Östersund,
som haft en kontinuerligt ökad tillväxt, kan fortsätta att ingå i stödområde A
när behoven uppenbarligen inte längre kvarstår (utifrån Regeringens syfte
med stödområdesindelningen). Kramfors kommun understryker vikten av att
nuvarande förhandsdefinierade stödområde (A och B) på nationell nivå bör
behållas för att erhålla den stimulanseffekt som avses. En utökning med icke
förhandsdefinierade områden riskerar minska tillgången på stöd samt att den
verkliga effekten av- och syftet med stöden avtar. Det kan snarare få
negativa effekter och snedvrida konkurrensen. Kramfors kommun ser en risk
för att kommuner med en negativ utveckling inte ges särskilda
förutsättningar för att göra en förflyttning till ett annat bättre läge om
stödområdesindelningen även innefattar kommuner med en positiv
utveckling.
För att säkra syftet med stödområdesindelningen i framtiden kan en
möjlighet vara att initiera ett forskningsprojekt.
Hur kan staten hjälpa oss vidare?
I dagens system är den maximala stödnivån inom stödområde A 50%. I det
förslag som presenterats är den maximala nivån för fördefinierade cområden 40%. Detta skulle innebära en försämring. Vi förutsätter därför att
den tidigare uppdelningen i A- och B-områden kvarstår, så även den
maximala nivån på 50% för att erhålla den stimulanseffekt som avses.
Kramfors Kommun förflyttas ifrån nuvarande stödområde B till A (högsta
stödområde).
Tillväxtkommuner ska inte ingå i stödområde A eller B
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Övriga synpunkter
Regionalstödskartan är ett viktigt instrument som sätter ramar för
stödgivning på nationell och regional nivå. Med tanke på det vi vill påpeka
att remisstiden är otillräcklig för en korrekt politisk behandling i kommunen,
något som Regeringskansliet borde tagit hänsyn till och inte satt remisstiden
under semestermånaderna.
Beslutsunderlag
Remissyttrande gällande ny Regionalstödskarta för perioden 2022-2027,
Regeringskansliet N2021/01813
Tidigare brevkorrespondens med Näringsdepartementet, bilaga 1
Faktapresentation, bilaga 2.
Delegationshänvisning
Beslutet har fattats med stöd av delegationsbestämmelsen enligt punkten 1.1
i reglemente för delegering av kommunstyrelsens beslutanderätt.

Malin Svanholm
Kommunstyrelsens ordförande

Delges
Näringsdepartementet. E-post: n.remissvar@regeringskansliet.se med kopia
till n.rtl.remissvar@regeringskansliet.se

