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Yttrande: om förslag till principer för att utse regionalstödskarta för
perioden 2022-2027
Synpunkter från Bräcke kommun
I förslaget till ny regionalstödskarta ökar antalet kommuner som blir stödberättigade. Om det
inte tillförs ytterligare medel för statligt regionalstöd kan därmed förslaget komma att inverka
negativt för Jämtland Härjedalen där även Bräcke kommun omfattas. Bland annat så
behöver de regionala anslaget 1:1 medlen utökas så att inte möjligheterna till stöd minskar
för de företag som har svårt att erhålla finansiering på den privata marknaden.
I den nya programperioden kommer både de regionala ERUF-programmen och ESF+ att
kräva 60% medfinansiering, vilket i stor utsträckning kommer att sökas från de regionala
tillväxtmedlen (1:1). Det finns alltså redan idag ett behov av ökade resurser till regional nivå
för att kunna maximera nyttan av EU-fonderna och den nya stödkartan får inte ytterligare
underminera möjligheterna att lösa ut medlen i ERUF och ESF+.
Transportstödet är en avgörande faktor för företag med tillverkning i Norrlands inland och en
inskränkning av de medlen skulle kunna få negativa konsekvenser för företagens fortlevnad i
Bräcke kommun och regionen och även deras framtida investeringsvilja. Det är viktigt om det
blir en förändring att det inte inverkar negativt för de företag som tidigare erhållit
transportstöd. Bräcke kommun är positiv till att det inte ska förändras något vad gäller
transportstödet.
Förslaget från Regeringen innebär att ca 68% av Sveriges yta kommer att vara ett c-område
i någon form. Enligt kartan på sidan 11 i Regeringens PM så kommer merparten av landet att
täckas av den föreslagna nya regionalstödskartan och det kommer att urholka syftet med
stödet. Bräcke kommun anser att endast förhandsdefinierade c-områden ska inkluderas i
den nya regionalstödskartan. Förhandsdefinierade c-områden bygger på gleshetskriterier
och här ryms i princip de tidigare områden som redan idag har statliga regionalstöd. De nya
föreslagna områdena (nästan 10% av de 21%) är icke förhandsdefinierade c-områden med
krav på hög arbetslöshet, låg BNP eller låga lönesummor. Bräcke kommun ställer sig
frågande till att statliga regionalstöd är rätt åtgärd för att utveckla dessa områden.
I områden med hög arbetslöshet kan andra statliga insatser med fördel användas istället för
de regionala stöden. Om regeringen bedömer att det regionala investeringsstödet är
lösningen för områden med hög arbetslöshet så måste budgeten utökas betydligt i
jämförelse med dagens nivå. Underlaget för områden med hög arbetslöshet bygger på åren
2018–2020 och kommer därför att vara avvikande på grund av Corona-pandemin och en
återhämtning under 2021 kommer inte att synas i det statistiska underlaget för arbetslöshet.
Vad gäller arbetslöshetsnivåer kan stora variationer ske under tid och är ett skiftande
underlag för ett c-område.
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Ett flertal företag i Bräcke kommun har tack vare beviljade regionala investeringsstöd kunnat
satsa och göra investeringar i sina verksamheter. Det är företag i glest befolkade områden
som ofta har svårt med finansiering. På grund av låga taxeringsvärden och dåliga
förutsättningar för banklån så fyller investeringsstöden en mycket viktig funktion när det
gäller företag som vill utveckla sin verksamhet. Företagens satsningar gör att ortens service i
form av affärer och skolor kan finnas kvar och skapar därmed förutsättningar för ökad
befolkning.

Johan Loock
1:e vice ordförande kommunstyrelsen
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