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Sammanfattning 
 
 
Region Norrbotten konstaterar att den största förändringen i förslaget är att 
regionalstödsområdet är nästintill fördubblat samt att majoriteten av utök-
ningen av regionalstödområdet består av det icke förhandsdefinierade C-om-
råde som är ett helt nytt tillskott i regionalstödskartan i Sverige.  

De statliga regionalstöd som regionalstödskartan inom ramen för det för-
handsdefinierade C-området ger och har gett utrymme för är av stor vikt för 
Norrbottens företag och således den regionala utvecklingen i Norrbot-
ten. Stöden möter väl de konkurrensnackdelar som glest befolkade områden 
med långa avstånd står inför och skapar möjligheter till livskraftiga företag 
som möjliggör en hållbar utveckling i hela landet. Region Norrbotten väl-
komnar den föreslagna höjningen av stödnivåer detta område.  

Region Norrbotten vill understryka att det remitterade förslaget på regional-
stödskarta lämnar många frågor öppna och väcker stor oro rörande hur det 
förhandsdefinierade C-området på kort och lång sikt påverkas av den omfat-
tande utökningen av stödkartan, framförallt vad gäller att säkerställa att nu-
varande tillgång på kapital inte försämras. Ska en utökning av stödområdet 
göras i föreslagen omfattning behöver differentierade stödtyper och 
budgetar med tillskjutet kapital i paritet med utökat stödområde säker-
ställas. Förslaget på regionalstödskarta ställer framgent höga krav på nation-
ellt håll för att arbete i linje med detta.  

Transportbidraget, som är ett rättighetsstöd, ofta avgörande för företag 
som verkar i glesbygd, bör särskilt bevakas.  
 
Vidare saknar det remitterade förslaget logik och aktuella referenser till de 
exkluderade orterna i de förhandsdefinierade C-områdena (exempelvis Lu-
leå). I och med det anser Region Norrbotten att inga orter ska exkluderas i 
den karta som föreslås till EU-kommissionen.    
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Region Norrbottens synpunkter 
 
 
Stödnivåer 

I förslaget till ny regionalstödskarta ökas stödnivåerna för det förhandsdefi-
nierade c-området till 20%, med tillägg på 10% för medelstora och 20% för 
små företag.  

 Region Norrbotten välkomnar de nya stödnivåerna och ser att 
denna förändring kan skapa en flexibilitet som möjliggör investe-
ringar i svårfinansierade branscher i glest befolkade områden.  

Utvidgning av stödkartan och dess vidare effekter  

I förslaget till ny regionalstödskarta ökas andelen av befolkningen som kan 
omfattas av stöd till nästintill det dubbla. Ökningen är i sig inte ovälkom-
men, så länge som tillgängliga medel ökar i samma omfattning och att de 
olika insatserna inte ställs i konkurrens med varandra.  

Därmed vill Region Norrbotten betona särskiljningen mellan grunderna för 
de olika områdena. De insatser som är relevanta för områden med låg BNP 
per capita och låg sysselsättning bör ha ett anpassat regelverk och separat 
budget för detta och de områden som är glest befolkade bör ha ett anpassat 
regelverk och separat budget för detta. 

Det finns en stor oro för att det befintliga 1:1-medlen kan komma att omför-
delas som en långsiktig följd av stödkartans nya utformning. Skulle en kon-
sekvens av den utökade stödkartan vara att 1:1-medlen till de glest befolkade 
områdena reducerades uppstår en allvarlig problematik. De statliga regional-
stöden är mycket viktiga för Norrbottens företag och således den Regionala 
utvecklingen i Norrbotten. Reducerade medel skulle försämra  förutsättning-
arna för en hållbar utveckling i hela landet. 

Vidare ställer flera EU-program, i den nya programperioden, högre krav på 
medfinansiering, vilket i stor utsträckning kommer att sökas från de region-
ala 1:1-medlen. Det finns redan idag ett behov av ökade resurser till regional 
nivå för att kunna nyttja möjligheterna till finansiering via EU-fonderna. Den 
nya stödkartan får inte ytterligare underminera möjligheterna till detta. 

 Region Norrbotten menar att föreslagen stödkarta ställer höga krav 
på nationell nivå att skapa differentierade stödtyper, bedömnings-
kriterier och budgetar för att möta respektive behov och inte ställa 
insatser och behov i konkurrens mot varandra.  

 Region Norrbotten vill understryka att föreslagen stödkarta förutsät-
ter att nationell nivå tillskjuter medel för statligt regionalstöd i pa-
ritet med utökning av stödkartan. 

 Region Norrbottens betonar att föreslagen stödkarta förutsätter att 
man på nationell nivå bevakar och prioriterar att nuvarande nivåer 
på 1:1-anslaget behålls eller utökas till glest befolkade områden. 
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Uteslutning av orter 

I förslaget utesluts vissa orter i det förhandsdefinierade C-området, där refe-
rensen är ett antal SAMS-områden, vilket är en inaktuell indelning som inte 
används mer. Logiken för exkluderingen är oklar och det finns inte heller nå-
gon relevant vägledning i kommissionens riktlinjer som ligger till grund för 
utformningen av stödkartan för exkluderingen av dessa orter. Region Norr-
botten ser därför ingen anledning till att sätta denna begränsning i den karta 
som anmäls till EU-kommissionen.  

 Region Norrbottens uppfattning är att, i den karta som anmäls till 
EU-kommissionen bör inga orter exkluderas i det förhandsdefinie-
rade C-området.   

 Region Norrbotten menar att logiken måste vara klar och referen-
serna aktuella om en exkludering av orter ska göras. Detta bör i så 
fall ske på nationell nivå. Inte i den karta som anmäls till EU-kom-
missionen.  
 

Transportbidraget  

Förslaget nämner inga justeringar av transportbidraget, som är ett rättighets-
stöd, ofta avgörande för företag som verkar i glesbygd.  

 Region Norrbotten ser positivt på en oförändrad stödkarta för 
transportbidrag och menar att säkerställandet av medel till trans-
portbidrag särskilt bör bevakas.  

 
För regionala utvecklingsnämnden i enlighet med regionala utvecklings-
nämndens delegationsordning 4.5.  

Beslutsdatum: 2021-07-02 

 

 

Tomas Vedestig 
Regionala utvecklingsnämndens ordförande 

 


