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[Diarienummer N2021/01813 Härnösands kommun]
Härnösands kommun har tagit del av remissutgåvan om förslag till principer
för att utse regionalstödskarta för perioden 2022-2027 och tackar för
möjligheten att inkomma med synpunkter.
De statliga regionalstöd som regionalstödskartan ger utrymme för är av stor
vikt för Härnösands och regionens företag. Syftet med regionalstöd är att
främja den ekonomiska utvecklingen i mindre gynnade områden och minska
skillnader i utvecklingsnivå mellan olika områden.
Föreslagen regionalstödskarta ökar stödnivåerna för förhandsdefinierade cområden till 20%, med tillägg på 10% för medelstora och 20% för små
företag. Härnösands kommun välkomnar de nya stödnivåerna och ser att
föreslagna stödnivåer särskilt kan gynna företag och kommuner i glesa
områden, socioekonomiskt utsatta orter, omställnings- och påtagliga
utflyttningsorter.
I förslaget till ny regionalstödskarta ökas andelen av befolkningen som kan
omfamnas av stöd från 12.26% till 21,60% enligt EU:s riktlinjer. Härnösands
kommun anser att denna ökning förutsätter att nationell nivå tillskjuter mer
medel i statligt regionalstöd, då vi ser att medel till denna typ av stöd ska öka
i samma omfattning.
I den nya programperioden kommer både det regionala ERUF-programmet
och ESF+ att kräva 60% medfinansiering, vilket i stor utsträckning kommer
sökas från de regionala 1:1-medlen. Detta gör att det redan idag finns ett
behov av ökade resurser till regional nivå, och den nya stödkartan får inte
ytterligare underminera möjligheterna att lösa ut medlen i ERUF och ESF+.
Härnösands kommun önskar även att den nya utformningen av regionalstödskartan, om regeringen i ett nästa steg väljer att ytterligare dela in
regionalstödskartan i t.ex. ett A och ett B-område, visar på tydliga kriterier
som gör det förståeligt varför en kommun eller ett område faller inom en viss
kategori. Vidare bör uteslutningen av vissa tätorter ses över i de förhandsdefinierade c-områdena, uppgifter om varför dessa uteslutits finns inte idag,
samtidigt som andra jämförbara tätorter omfattas av stödkartan.
Det bör även eftersträvas att göra systemet enklare och tydligare för såväl
handläggare som sökanden.
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Härnösands kommun vill även föra fram att remisstiden har varit otillräcklig
för en inkluderande och korrekt politisk behandling av ärendet och hade
önskat att tiden för remissbehandlingen inte hade planerats in under
semestermånaderna.
Härnösands kommun 2021-07-01
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