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Remissvar - Förslag till principer för att utse regionalstödskarta för perioden
2022–2027
Sollefteå kommuns synpunkter
Sollefteå kommun har sedan 60-talet kämpat mot en negativ befolkningsutveckling, starkt
påverkad av strukturförändringar inom jord- och skogsbruket, men även av den statliga
sektorns rationaliseringar och flytt av attraktiva jobb till storstadsregionerna. I den senaste
statliga satsningen på förbättrat företagsklimat och på att stärka social- och ekonomisk
utveckling inom stödområde A, ansågs Sollefteå kommun berättigad till båda stöden.
En ny regionalkarta, vilken sätter villkoren för stöd till investeringar i kommunen, får inte
på något sätt innebär försämringar mot dagens system. Även om vi i vår kommun kan se
positiva effekter av det senaste försvarsbeslutet och nya flytt- och boendemönster efter
den pandemi som vi förhoppningsvis är i slutänden av, så har vi inte på något sätt råd med
ett försämrat regionalstödsystem. Regionalstöd får endast ges om det skapar
stimulanseffekter som gör att företag investerar och lokaliserar sig i ”missgynnade”
områden. Vi behöver fortsättningsvis ha ett än mer träffsäkert system som ger stimulans
till företag att investera i de kommuner som verkligen har behov av detta. Vi kan se att
det finns förbättringspotential i dagens system, där tillväxtkommuner ingår emedan vissa
starkt missgynnade kommuner, exempelvis grannkommunen Kramfors, oförklarligt står
utanför stödområde A. Därav lämnar vi följande synpunkter:
1. En utökning av stödområdet från 12,26% till 21,60% innebär en risk att systemet
inte blir lika träffsäkert och att stimulanseffekterna inte hamnar i rätt kommuner.
Framförallt så krävs att de medel som kan användas utökas i samma omfattning.
Det är ett absolut krav att nationell nivå tillskjuter mer medel för statligt
regionalstöd om stödkartan ska utvidgas i den utsträckning som föreslås.
Det finns en stor oro för att de befintliga 1:1-medlen kan komma att omfördelas
som en långsiktig följd av stödkartans nya utformning, samtidigt som det finns en
risk för att trycket på 1:1-medlen kommer att öka drastiskt. I den nya
programperioden kommer både de regionala ERUF-programmen och ESF+ att
kräva 60% medfinansiering, vilket i stor utsträckning kommer att sökas från de
regionala tillväxtmedlen (1:1). Det finns alltså redan idag ett behov av ökade
resurser till regional nivå för att kunna maximera nyttan av EU-fonderna och den
nya stödkartan får inte ytterligare underminera möjligheterna att lösa ut medlen i
ERUF och ESF+.
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2. I dagens system är den maximala stödnivån inom stödområde A 50%. I det förslag
som presenterats är den maximala nivån för fördefinierade c-områden 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%.
3. 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.
Ärendebeskrivning
Sollefteå 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 Sollefteå kommun.
Synpunkterna ska vara inlämnade till Näringsdepartementet senast den 2021-08-09.

Bakgrund
Europeiska kommissionen har fattat beslut om riktlinjer för statligt regionalstöd för
perioden 2022–2027. Av dessa riktlinjer framgår regler kring var, när och hur
regionalstöd kan beviljas till företag i missgynnade områden i Europa och vilka områden
som kan inkluderas i respektive medlemsstats regionalstödskarta. Regionalstödskartan ska
anmälas till och godkännas av kommissionen, och planeras att gälla från och med 1
januari 2022 till och med 31 december 2027.
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.
De maximala stödnivåerna för förhandsdefinierade c-områden är 20 procent. Maximala
stödnivåer för icke förhandsdefinierade c-områden är 15 procent. Ett tillägg på högst 10
procentenheter för medelstora företag och 20 procentenheter för små företag är möjligt i
förhandsdefinierade och icke förhandsdefinierade c-områden. Regeringen kan komma att
anpassa dessa stödnivåer till nationella förutsättningar i berörda förordningar.
Dagens stödkarta, vilken är ett område som motsvarar förslagets fördefinierade c-område,
är uppdelad i två nationella stödområden, stödområde A och stödområde B. Sollefteå
kommun ingår i stödområde A. Inom dagens system är den maximala stödnivån inom
stödområde A 50%.
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Regionalstöd kan anses vara förenligt med den inre marknaden endast om det har en
stimulanseffekt. Statligt stöd anses ha en stimulanseffekt om det ändrar företagets
beteende på ett sådant sätt att det utför ytterligare verksamhet som bidrar till utvecklingen
av ett område som det inte skulle ha utfört utan stöd. En stimulanseffekt kan påvisas på
två olika sätt:
1. Stödet ger ett incitament att fatta ett positivt beslut om att investera i det berörda
området, eftersom investeringen annars inte skulle vara tillräckligt lönsam,
2. stödet ger ett incitament att lokalisera en planerad investering till det berörda området i
stället för någon annanstans.
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