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Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden antar områdesavgränsningar för regionalt
bidrag till företagsutveckling enligt bilagor.

Yttrande till beslutsförslaget
De regionala företagsstöden ska bidra till att skapa ökad tillväxt och en balanserad regional utveckling genom att ge företag i länet möjlighet att ekonomiskt möjliggöra och underlätta vissa investeringar. Permanenta nackdelar
som bristfällig infrastruktur, tillgänglighet till grundläggande samhällsservice samt mycket långa avstånd påverkar företagens möjligheter att bedriva
verksamhet. Stöden fyller därför en viktig funktion i områden där företag har
sämre förutsättningar att starta och bedriva verksamhet. Områdesavgränsningarna ger möjlighet att rikta stöd till de områden i länet som har störst
behov av stöd. Företag i Luleå kommun, Piteå kommun och Boden kommun
har därigenom lägre stödnivåer. I Luleå tätort är endast stödtypen innovationsbidrag och konsultcheck möjlig.

Sammanfattning
Regionstyrelsen beslutade om denna områdesavgränsning den 31 oktober
2017 som ett led i att Region Norrbotten övertog det regionala utvecklingsansvaret från Länsstyrelsen. Vilka delar av länet som bedöms tillhöra glesbygd respektive landsbygd har betydelse för hur stor andel stöd ett företag
kan beviljas.
När den regionala utvecklingsnämnden tar över ansvaret från styrelsen gällande de regionala utvecklingsfrågorna måste nämnden fatta nytt beslut om
områdesavgränsningarna.

Ärendet
Enligt förordningen om statligt stöd till regionala investeringar (SFS
2015:211) kan den organisation som har regionalt utvecklingsansvar, efter
att ha gett Tillväxtverket och angränsande läns länsstyrelser möjlighet att
yttra sig, meddela föreskrifter om vilka områden inom ett län som enligt
denna förordning ska anses som glesbygd. Den senast gällande områdesavgränsningen för regionalt bidrag till företagsutveckling beslutades av Länsstyrelsen Norrbotten 2014-11-24. Region Norrbotten har från och med 201701-01 övertagit det regionala utvecklingsansvaret i Norrbottens län.
Enligt 19§ i förordningen om statligt stöd till regionala investeringar (SFS
2015:211) gäller följande: Investeringsstöd till små och medelstora företag
får lämnas med högst ett belopp som motsvarar 50 procent av de utgifter
som godkänts för investeringen om investeringen sker i glesbygd. Om inve-
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steringen sker i stödområde A som inte utgör glesbygd, får investeringsstöd
lämnas med högst 40 procent av utgifterna. Om investeringen sker i stödområde B som inte utgör glesbygd, får investeringsstöd lämnas med högst 35
procent av utgifterna. Utanför stödområden eller glesbygd får investeringsstöd lämnas med högst 25 procent av utgifterna.
Stödområde A är alla länets kommuner förutom Piteå kommun och Luleå
kommun som är stödområde B. I Luleå tätort inkluderas även Gammelstad,
Södra och Norra Sunderbyn, Karlsvik, Bergnäset och Storheden med omnejd, se bifogad karta. Där är endast stödtypen innovationsbidrag och konsultcheck möjlig.
Inga förändringar avseende områdesavgränsningar föreslås då Region Norrbottens förslag är likstämmigt med länsstyrelsens tidigare beslut.
Beslutsunderlag:
Karta över Luleå tätortsområde
Karta över stödområde A och B
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
Tillväxtverket
Region Västerbotten
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