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Remiss - Promemorian Förslag till principer för att utse
regionalstödskarta för perioden 2022-2027
Näringsdepartementet har i remiss daterad 2021-06-09 gett Storumans
kommun möjlighet att lämna synpunkter på rubr. promemoria.
Samverkan inom Region 10 har skett i detta ärende och en stor enighet råder kring de farhågor som belyses i nedanstående yttrande. Region 10 består av kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Lycksele, Malå,
Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Åsele i Norr- och Västerbottens
län. Området är ca 62 600 km² stort med en folkmängd på ca 49 400 personer. Med den nya regionalstödskartan befarar vi en risk för reducering
av stöd till glesbefolkade områden.
Yttrande
Både tjänstepersoner och politiker i Storumans kommun har tagit del av
promemorian och följande slutsatser har dragits:
•

•

•

Dagens stödnivåer möjliggör en stödersättning mellan 10 och 35% i
de idag utpekade A-kommunerna; stödnivåerna enligt förslaget möjliggör endast 10-20% av investeringens storlek, i de fördefinierade Ckommunerna som majoriteten av A- och B-kommuner ersätts med,
med ett möjligt tillägg om 10-20% för medelstora respektive små företag.
Urvalet kommuner som ingår i befintliga stödområden, är i dagsläget
39 A-kommuner och 42 B-kommuner; antalet kommuner som ingår
som föridentifierade C-kommuner är 69 samt de i förslaget kallade
kriteriekommuner efter den reviderade regionalstödskartan är 39.
Det demografiska urvalet i det nya stödområdet utgör 21,6% av befolkningen vilket jämförs med dagens 12,26%.

Vår bedömning är att regionalstödet under perioden 2014–2020 med dess
utformning har varit ett kompensatoriskt och effektfullt stöd för att möjliggöra investeringar i företag där det gör som mest skillnad.
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Stödets syfte att utjämna skillnader i konkurrenskraft som de olika marknadsförutsättningarna i vårt län ger upphov till, riskerar att helt utarmas i
det nya förslaget.
•
•

•

•

•

•

Det är en uppenbar risk att trycket på medlen ökar och färre företag i
vår kommun ges möjlighet att utvecklas.
Med ökad konkurrens finns en stor fara att företag med större resurser för ansökningar och med investeringar som påverkar sysselsättningen mest positiv i antal ges större möjlighet till beviljande av medel.
Detta gör att företag i en liten kommun som Storuman ges mindre förutsättningar att ta del av detta stöd, vars främsta avsikt var att utjämna de regionala skillnaderna som det nu i stället kan skapa. Vår
sammanfattande åsikt är att stödkartan behöver begränsas även om
mer medel tillskjuts (se punkt två).
Det innebär att nivåskillnaden mellan kommuner med närhet till stora
städer har nästan samma nivå av stödmöjlighet. Risken med detta är
att medlen kommer att gå primärt till områden med fler möjliga sökande företag och därmed minskar möjlighet att erhålla stöd för områden med färre företag. Detta bör ses över för att säkerställa att medlen verkar för att minska regionala skillnader och att företag med särskilda svårigheter får störst möjlighet till medlen.
Även om det skulle tillskjutas kapital i det nya förslaget, för att motverka utspädning av stödbeloppet (det finns dock inget i förslaget som
tyder på det), så skulle en sänkning av maxbeloppet från 35% till 20
%, medföra en avsevärd försämring för samtliga 39 kommuner som
idag befinner sig inom stödområde A i befintlig regionalstödskarta.
Regionalstödet är ett ofta helt avgörande stöd för att möjliggöra investeringar i företag verksamma i dessa kommuner. Det är därför viktigt
att inte beloppsgränserna sänks i en revidering av stödkartan. Dessa
stöd skapar viktiga arbetstillfällen både direkt och indirekt, som är
nödvändig för att skapa sysselsättning i de ofta krympande kommunerna.

Förslaget till förändringarna som i grunden nog är välmenade, kommer
med all sannolikhet medföra att stödens positiva effekter drastiskt minskar och på sikt riskerar att helt försvinna. Effekter som vi verkligen vet har
gjort skillnad för företag i vår kommun, både genom stärkt konkurrenskraft och framtidstro. Storumans kommun kan aldrig ställa sig bakom ett
förslag som sker på våra företags bekostnad.
Detta sker i ett geografiskt område som i många avseenden och under lång
tid känt sig övergiven av både den nationella och EU-nivån. En stark bidragande faktor till detta är att verktygen för att bedöma vår kommuns förut2
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sättningar och situation inte hanterar de inomregionala skillnaderna i tillräcklig omfattning. En slutsats är dock enkel att dra. Instrument och verktyg som utjämnar missgynnande skillnader för våra företag behöver stärkas där de gör som mest skillnad inte försvagas.
Det finns anledning att tro och en viss oro från vår kommun att den nya
fastställda regionalstödskartan för perioden 2022–2027 även kommer att
vara vägledande och påverka andra former av stöd till våra företag via regionala och nationella instanser. Vi ser tydliga exempel på det redan idag.
Konsekvenserna och effekterna av detta behöver belysas och utredas vidare innan formellt beslut om regionalstödskarta tas.

Tomas Mörtsell
Kommunstyrelsens ordförande
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