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Yttrande Regionalstödskartan 2022-2027 

 

Förslag till yttrande 

Ärendebeskrivning/bakgrund 

Europeiska kommissionen har fattat beslut om riktlinjer för statligt regionalstöd 

för perioden 2022-2027. Dessa riktlinjer reglerar var, när och hur regionala stöd 

kan beviljas till företag i missgynnade områden i Europa. Regionalstödskartan 

ska anmälas till och godkännas av kommissionen och planeras att gälla från och 

med 1 januari 2022. 

 

Riktlinjerna gör att regionalstödsområdet ökar från 12,26% till 21,6% av 

befolkningen, nästan en fördubbling. Förhandsdefinierade c-område är 11,61% 

av befolkningen(samma som för perioden 2014-2020) och det nya är att Sverige 

kan anmäla ”icke förhandsdefinierade c-områden motsvarande 9,98% av 

befolkningen. 

 

De stöd som berörs av dessa riktlinjer är 

- Regionalt investeringsstöd(RIS) som idag är det större företagsstödet som 

Region Västerbotten hanterar med tak på 35% 

- Transportbidraget som ska kompensera företag för kostnadsnackdelar till 

följd av långa transportavstånd samt stimulera till höjd förädlingsgrad i 

områdets näringsliv. 

- Även stödnivåer och stödbelopp för vissa andra stöd inom det allmänna 

gruppundantagsförordningen(GBER) påverkas. Inom de regionala 

företagsstöden finns det också flera stödformer som inte berörs av 

regionalstödskartan. 

 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av Verksamhetschef Utveckling Erika Hjukström. 

Deltagande har skett vid Region Västerbottens dragning av ärendet. Dialog har 

förts i Region 10 och det råder en tydlig enighet kring farhågorna med mindre 

medel till företag i  våra kommuner. 

 

Verksamhetens förslag till yttrande. 

Regionalstödet är ett ofta helt avgörande stöd för att möjliggöra investeringar i 

företag verksamma i denna kommun. Dessa stöd skapar de så viktiga 

arbetstillfällen både direkt och indirekt som är nödvändig för att skapa 

sysselsättning i en krympande kommun. Stödet är viktigt för att utjämna 
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skillnader i konkurrenskraft som de olika marknadsförutsättningarna ger upphov 

till. 

 

Att Sverige som nation får in fler regionala områden i stödkartan är positivt 

nationellt men om inte mer medel tillförs fördelas samma volym på ett större 

geografiskt område och en stor oro finns därför att Västerbotten och Sorsele 

kommuns företag får en mindre pott medel att söka från. Trycket på medlen 

kommer att öka och färre företag i kommunen kommer ges möjlighet att 

utvecklas. Med ökad konkurrens finns en stor fara att företag med större resurser 

för ansökningar och med investeringar som påverkar sysselsättningen mest 

positiv i antal ges större möjlighet till beviljande av medel. Detta gör att företag i 

en liten kommun som Sorsele ges ännu mindre förutsättningar att ta del av detta 

stöd, var främsta avsikt var att utjämna de regionala skillnaderna som det nu 

istället kan skapa. Vi ser redan 2021 att medlen är mindre och fler företag får 

avslag på sina ansökningar. Vi kan också se stora problem med att hitta kapital 

för investeringar och svårigheter att nåå ut på en större marknad med samma 

förutsättningar som mindre perifert belägna företag. Vår sammanfattande åsikt är 

att stödkartan behöver begränsas om inte mer medel tillskjuts. 

 

Att stödkartan utökas med icke förhandsdefinierade områden och dess kriterier 

oroar. Förslag på stödnivåer är 20% för förhandsdefinierade c-områden och för 

icke förhandsdefinierade c-områden 15%.  Ett tillägg kan göras på mellan 10-

20% beroende på storleken på företagen men det är oavsett c-område Det innebär 

att nivåskillnaden mellan kommuner med närhet till stora städer har nästan 

samma nivå av stödmöjlighet. Risken med detta är att medlen kommer att gå 

primärt till områden med fler möjliga sökande företag och därmed minskar 

möjlighet att erhålla stöd för områden med färre företag. Detta bör ses över för 

att säkerställa att medlen verkar för att minska regionala skillnader och att 

företag med särskilda svårigheter får störst möjlighet till medlen. 

  

De inomregionala skillnaderna är också viktig att belysa där 

glesbygdsperspektivet starkt riskerar urholkas. 

 

En samverkan inom Region 10 har gjorts i detta ärende och en stor enighet råder 

kring de farhågor som belyses i yttrandet.  

 

 

Bilagor 

______ 

Erika Hjukström  

Verksamhetschef Utveckling  


