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Remissvar regionalstödskartan 2022-2027

Bakgrund
Regionalstödet är ett verksamt och ofta helt avgöra instrument för att möjliggöra investeringar
i företag, verksamma i de regioner som omfattas av regionalstödet. Regionalstödet är
kompensatoriskt till sin karaktär och syftar till att utjämna de skillnader i konkurrenskraft som
de olika marknadsförutsättningarna ger upphov till. De regioner som idag omfattas av
regionalstöd delar en upparbetad erfarenhet om regionalstödets positiva effekter, såväl på
kort som på lång sikt. Regionalstödskartan har betydelse för regionalt investeringsstöd,
transportbidraget, samt vissa andra stöd inom den allmänna gruppundantagsförordningen
(GBER) påverkas.
Europeiska kommissionen har fattat beslut om riktlinjer för statligt regionalstöd gällande
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 de nya riktlinjerna går Sverige från ett regionalstödsområde på 12,26
procent till 21,60 procent av Sveriges befolkning. Sverige har möjlighet till ett så kallat
förhandsdefinierat c-område (tidigare stödområde A) på 11,61 procent av befolkningen som,
i likhet med perioden 2014–2020, är befolkningsmässigt glest och bedöms ha nackdelar som
avfolkning och långa avstånd till större marknader. Där ingår samtliga av Region 10s
kommuner. Dessutom kan Sverige anmäla icke förhandsdefinierade c-områden motsvarande
9,98 procent av befolkningen. Detta är nytt jämfört med perioden 2014–2020.
Synpunkter på regionalstödskartans omfattning och stödnivåer
Med den nya regionalstödskartan befarar vi en risk för reducering av stöd till glest befolkade
områden, då den föreslås omfatta nästintill en fördubbling av hur stor andel av befolkningen
i Sverige som kommer att nås av regionalstöden. Det kommer med stor sannolikhet att finnas
en risk för att trycket på ansökningar av regionalstöd kommer att öka drastiskt. Vi ser därför
att det krävs tillskjutande medel i paritet med utökningen av stödområden.
Vi skulle även se att regionalstödets omfattning kan utökas under minst de närmsta fem åren
för att underlätta återhämtningen efter Corona-pandemin och den samhällsomvandling som
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pågår i spåren av den. Dessutom ser vi att företag i Region 10 kan vara en del av den utveckling
som nu sker i städerna vid kusten i Västerbotten kan skapa nya affärsmöjligheter för företag i
hela länet om stöd för utveckling och omställning finns tillgängligt och anpassat för våra lokala
företag. I förslaget till ny regionalstödskarta ökas stödnivåerna för förhandsdefinierade cområden till 20%, med tillägg på 10% för medelstora och 20% för små företag. Kring det ställer
vi oss frågande till hur ofta de små företagen gör stora investeringar och där har möjlighet att
få den högre stödnivån utan ser mer risken att det blir mer totalt sett att dela på om nu fler
kommer att ha möjlighet att regionalstöd.
Förutsättningar för företag inom Region 10
Under tiden för genomgång och yttrande av Europeiska Kommissionens principer för
Regionalstödskartan har gemensamma diskussioner först inom Region 10 och det råder en
tydlig enighet kring farhågorna med mindre medel till företag i våra kommuner. Region 10
består av kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele,
Storuman, Vilhelmina och Åsele. Området är ca 62 600 km2 stort med en folkmängd ca 49 400
personer. Dessa kommuner har under ett antal upparbetat ett väl etablerat samarbete inom
näringslivsutveckling och företagen inom Region 10 har många liknande behov och
förutsättningar. Vi kan till exempel se stora problem med att hitta kapital för investeringar och
svårigheter att nå ut på en större marknad med samma förutsättning som mindre perifert
belägna företag. Förutsättningarna för att få regionala stöd har därför mycket stor betydelse
för våra lokala företags utvecklingsmöjligheter.
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