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Yttrande över Förslag till principer för att utse
regionalstödskarta för perioden 2022–2027
Sammanfattning
Region Stockholm har beretts möjlighet att yttra sig över Förslag till
principer för att utse regionstödskarta för perioden 2022–2027 som
Regeringskansliet tagit fram utifrån Europeiska kommissionens Riktlinjer
för statligt regionalstöd för perioden 2022–2027.
Region Stockholm anser att det är viktigt att göra en noggrann avvägning
när och om regionalstöd till företag ska ges och att säkerställa att det
regionalstöd som ges till företag inte snedställer konkurrensen eller
påverkar handelsvillkor i Sverige och inom EU.
Ingen kommun eller delområde inom Stockholms län ingår i förslaget till
regionstödskarta. Region Stockholm anser att det är viktigt att
uppmärksamma de problem som finns i att attrahera företag i utsatta
områden, även om de omkringliggande områdena går bra. För att dessa
områden ska kunna utvecklas är det viktigt att det finns privata företag som
är villiga att investera och etablera sig där. Detsamma gäller för regionens
landsbygds- och skärgårdsområden.

Bakgrund
Region Stockholm har beretts möjlighet att yttra sig över Förslag till
principer för att utse regionstödskarta för perioden 2022–2027 som
Regeringskansliet tagit fram utifrån Europeiska kommissionens Riktlinjer
för statligt regionalstöd för perioden 2022–2027.
Riktlinjerna visar var, när och hur regionalstöd kan beviljas till företag i
missgynnade områden i Europa och vilka områden som kan inkluderas i
respektive medlemsstats regionalstödskarta.
Jämfört med perioden 2014–2020 ökar Sveriges regionalstödsområde från
12,26 procent till 21,60 procent av befolkningen. Förutom fördefinierade
områden i glesbebyggda områden som berör 11,61 procent av befolkningen,
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kan Sverige denna gång även anmäla icke förhandsdefinierade områden
motsvarande 9,98 procent av befolkningen.
Region Stockholms yttrande
Region Stockholm anser att det är viktigt att göra en noggrann avvägning
när och om regionalstöd till företag ska ges och att säkerställa att det
regionalstöd som ges till företag inte snedställer konkurrensen eller
påverkar handelsvillkor i Sverige och inom EU.
Ingen kommun eller delområde inom Stockholms län ingår i förslaget till
regionstödskarta, bland annat på grund av befolkningsstorlek och att man
inom de icke förhandsdefinierade områdena valt att inkludera hela
kommuner och så sammanhängande områden som möjligt.
Stockholmsregionen är Sveriges tredje största landsbygdslän och har därför
likt andra landsbygds- och skärgårdslän ett behov av offentligt stöd för att
attrahera, etablera och behålla företag i mer glesbefolkade områden. Detta
blir särskilt tydligt i våra skärgårdssamhällen och på skärgårdsöar utan fast
förbindelse, där avståndsproblematik går att jämföra med andra kommuner
och regioner som erhåller regionalstöd. Här behöver regionalstödet ta
hänsyn till mätning av tid snarare än km, då Stockholmsregionen, och
speciellt öarna i skärgården, missgynnas genom nuvarande
mätningsmetod. Det skulle behöva finnas en skärgårdsdimension i
regionalstödet.
Stockholms län har som helhet ett starkt företagsklimat, men det finns
skillnader mellan och inom kommuner i länet. Vissa områden har lägre
utbildningsnivå, lägre studieresultat, högre arbetslöshet och lägre
medellivslängd än resten av länet och Sverige. Dessa områden har svårt att
attrahera företag att etablera sig där. Här behövs insatser för att företag ska
vara villiga att investera och etablera sig.
Stockholmsregionen missgynnas även ifråga om andra statliga medel såsom
den nuvarande fördelningen av regionala tillväxtmedel och har därför
sämre förutsättningar att stödja regionens mer utsatta områden.
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