PM Rotel I (Dnr KS 2021/801)

Anmälan om svar på remissen Förslag till principer för
att utse regionalstödskarta för perioden 2022–2027
Remiss från Näringsdepartementet
Svarstid den 9 augusti 2021
Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
Anmälan om svar på remiss godkänns.

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande.
Ärendet
Europeiska kommissionen har fattat beslut om riktlinjer för statligt regionalstöd för
perioden 2022–2027. Av dessa riktlinjer framgår var, när och hur regionalstöd kan
beviljas till företag i missgynnade områden i Europa och vilka områden som kan inkluderas i respektive medlemsstats regionalstödskarta. Den remitterade promemorian
innehåller förslag till principer för att utse Sveriges regionalstödskarta för perioden
2022-2027. Regionalstödskartan ska anmälas till och godkännas av kommissionen,
och ska gälla från och med 1 januari 2022 till och med 31 december 2027.
Förslaget innebär att Sveriges nya regionalstödskarta kommer att omfatta de områden som redan ingår i den nuvarande stödkartan, dessutom inkluderas landsbygdsområden i Sveriges södra delar. Enligt riktlinjerna går Sverige från ett regionalstödsområde som motsvarar 12,3 procent till 21,6 procent av befolkningen.
I Sverige har riktlinjerna och regionalstödskartan 2022–2027 betydelse för följande stöd:
•
Regionalt investeringsstöd kan beviljas till företag i dessa områden.
•
Transportbidraget ska kompensera företag i Norrbotten, Västerbotten,
Jämtland och Västernorrland för kostnadsnackdelar till följd av långa transportavstånd samt stimulera till höjd förädlingsgrad i områdets näringsliv.
Stockholmsregionen har idag inga stöd som grundar sig på EU:s regionalstödsriktlinjer och ingår inte heller i förslaget till ny regionalstödskarta.
Med anledning av den korta svarstiden hinner ärendet inte beredas politiskt utan
besvaras med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret konstaterar att Stockholmsregionen inte tillhör de utpekade
regionerna och har inga synpunkter på förslagen. Däremot anses behov finnas av en
reform i tilldelningen av anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19

1

Regional utveckling i statens budget, där storstadsregionernas viktiga roll som tillväxtmotorer avspeglas.
Mina synpunkter
Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
Anmälan om svar på remiss godkänns.

Stockholm den datum
BORGARRÅDET ANNA KÖNIG JERLMYR
Bilagor
1. Remissammanställning
2. Förslag till principer för att utse regionstödskarta
3. Riktlinjer för statligt regionalstöd
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
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Remissammanställning
Ärendet
Europeiska kommissionen har fattat beslut om riktlinjer för statligt regionalstöd för
perioden 2022–2027. Av dessa riktlinjer framgår var, när och hur regionalstöd kan
beviljas till företag i missgynnade områden i Europa och vilka områden som kan inkluderas i respektive medlemsstats regionalstödskarta. Den remitterade promemorian
innehåller förslag till principer för att utse Sveriges regionalstödskarta för perioden
2022-2027. Regionalstödskartan ska anmälas till och godkännas av kommissionen,
och ska gälla från och med 1 januari 2022 till och med 31 december 2027.
Förslaget innebär att Sveriges nya regionalstödskarta kommer att omfatta de områden som redan ingår i den nuvarande stödkartan, dessutom inkluderas landsbygdsområden i Sveriges södra delar. Enligt riktlinjerna går Sverige från ett regionalstödsområde som motsvarar 12,3 procent till 21,6 procent av befolkningen.
I Sverige har riktlinjerna och regionalstödskartan 2022–2027 betydelse för följande stöd:
•
Regionalt investeringsstöd kan beviljas till företag i dessa områden.
•
Transportbidraget ska kompensera företag i Norrbotten, Västerbotten,
Jämtland och Västernorrland för kostnadsnackdelar till följd av långa transportavstånd samt stimulera till höjd förädlingsgrad i områdets näringsliv.
Stockholmsregionen har idag inga stöd som grundar sig på EU:s regionalstödsriktlinjer och ingår inte heller i förslaget till ny regionalstödskarta.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 26 juni 2021 har i huvudsak
följande lydelse.
Stadsledningskontoret konstaterar att Stockholmsregionen inte tillhör de ekonomiskt utsatta
och glest befolkade regionerna som är mottagare av regionalstöd, varken i EU eller i Sverige.
Stockholms stad ingår inte heller i förlaget till ny regionalstödskarta för Sverige.
Stadsledningskontoret har inga synpunkter på förslagen till principer för att utse Sveriges
regionalstödskarta för perioden 2022-2027. Däremot ser stadsledningskontoret behov av en
reform i tilldelningen av anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional utveckling i statens budget, där storstadsregionernas viktiga roll som tillväxtmotorer
avspeglas.
Stockholmsregionen saknar idag finansiella verktyg för regionalt tillväxtarbete. Regionen
har idag inga stöd som grundar sig på regionalstödsriktlinjerna. Storstadsregionerna har även
lägst budgetram för strukturfonderna och det statliga anslaget för regionala tillväxtåtgärder är
mycket begränsat i jämförelse med övriga län.
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Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen anser remissen besvarad i enlighet
med vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
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