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Remissvar - Remiss om förslag till
principer för att utse regionalstödskarta
för perioden 2022-2027. N2021/01813
Beskrivning av ärendet
Gävle kommun är remissinstans för betänkandet principer för att utse
regionalstödskarta för perioden 2022-2027. N 2021/0183 och tackar för den
möjligheten och ger följande remissvar:

Bakgrund
Europeiska kommissionen har fattat beslut om Riktlinjer för statligt regionalstöd
för perioden 2022–2027 (riktlinjerna)1. 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.
Yttrande
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I Sverige har riktlinjerna och regionalstödskartan 2022–2027 betydelse för att
Regionalt investeringsstöd kan beviljas till företag. Genom att Företag i Gävle
inte kan ta del av det investeringsstöd som regionens företag kan ta del av finns
risk för att Gävle som stad inte kan utvecklas på det sätt som Gävle och
regionen behöver.
Gävle kommun har stora utmaningar med hög arbetslöshet, hög andel
utrikesfödda i arbetslöshet och låg utbildningsnivå. Gävles position i regionen
som regionsstad för Gävleborg, som har samma förutsättningar som Gävle
kommun med hög andel i arbetslöshet och låg utbildningsnivå, förutsätter att
Gävle utvecklas. Gävle som inpendlingsort för boende i kranskommunerna
stärker kringliggande kommuners möjlighet att behålla innevånare i sina
kommuner. Genom ett stärka företagen i Gävle med möjligheter till
investeringsstöd bidrar Gävle till att regionen fortsatt utvecklas.
Gävle växer och fler företag etablerar sig och fler företag investerar för att vara
fortsatt konkurrenskraftiga därför bör investeringsstöd för företagen finns kvar
på samma nivå som nu.
Gävle kommun består av en citykärna och med flera kringliggande mindre
tätorter och byar, Företagen i de mindre tätorterna och byarna har samma
utmaningar i att kunna investera som övriga mindre orter i länet. För att Gävle
ska kunna behålla och kunna attrahera in företag till de mindre tätorterna och
byarna i kommunen är investeringsstödet en förutsättning.
För att Gävle ska utvecklas och fortsatt vara en attraktiv etableringsplats för
företag lämnar måste Gävle ingå i de område som erhåller möjligheterna för
företag att beviljas investeringsstöd enligt något nedanstående:
Alternativ 1:
- Att företag i hela Gävle kommun får tillgång till regionalt investeringsstöd
Alternativ 2:
- Att företag i de yttre områdena av Gävle kommun får tillgång till regionalt
investeringsstöd.

Med vänlig hälsning,
Agneta Venell
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Enhetschef Näringsliv
Näringslivsenheten
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Mottagare
Adress
Postnummer och ort

2021-08-09

Rubrik som beskriver vad dokumentet
handlar om
Mellanrubrik som beskriver texten i detta stycke
Beskrivande brödtext: Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and
typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever
since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to
make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap
into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.
Med vänlig hälsning,
Namn Efternamn
Titel
Enhet/avdelning
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