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Sammanfattning
Grums kommun har som en utav remissinstanserna tagit emot remissen med
förslag till principer för att utse regionalstödskarta för perioden 2022-2027.
Detta utifrån att Europeiska kommissionen fattat beslut om ”Riktlinjer för
statligt regionalstöd” för perioden 2022-2027. Grums kommun har läst
underlaget kring riktlinjerna som anger regler för var, när och hur
regionalstöd kan beviljas till företag i missgynnade områden i Europa.
Grums kommun har därefter med fokus på Värmland som län granskat de
förslag som näringsdepartementet sammanställt. Det är ett fåtal kommuner
inom Värmland som inte ingår som ett stödområde. Dessa är Grums
kommun samt angränsande kommunerna Forshaga, Hammarö, Karlstad, Kil
och Kristinehamn. Övriga kommuner i Värmland ingår som
förhandsdefinierade c-område. Grums kommun förordar att, utan att riskera
en annan indelning av redan angivna stödområden i Värmland, se över om
hela eller delar av de kommuner som i nuläget inte ingår kan omfattas av
undantagsfall likt Västerbotten-, Norrbotten- och Västernorrlands län.
Värmlands län likt nämnda undantagsfallen kan som helhet anses
glesbefolkat, genom att se över ett sammanhängande stödområde där alla
kommuner ingår exklusive Karlstads tätort och eventuellt närliggande
tätorter så kan gleshetskriteriet uppnås.
Grums kommuns synpunkter
Grums kommun har granskat stödområdena och dess indelning för
Värmlands del för att kunna göra en helhetsbedömning. Kommunerna
Grums, Forshaga, Hammarö, Karlstad, Kil och Kristinehamn ingår inte som
stödområde i förslaget. Övriga kommuner i Värmland ingår som
förhandsdefinierade c-områden, vilket tillhör kategorin för maximala
stödnivåer.
Det finns inom merparten av de kommuner som inte är angivna som
stödområden i förslaget, landsbygdsområden som har utmaningar med
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avfolkning. Flera av dessa landsbygdsområden angränsar även till
kommuner som i förslaget ingår som ett förhandsdefinierat c-område. Grums
kommun ser en risk att det på sikt kan skapa ytterligare utmaningar för dessa
områden med till exempel företag som väljer att etablera sig i angränsande
stödområden vilket i sin tur kan leda till ytterligare avfolkning. Inom Grums
kommun är det framförallt södra, västra och norra delen av kommunen som
är exempel enligt ovan.
Grums kommun har gjort bedömningen att om samtliga kommuner i
Värmland som helhet skulle föreslås ingå som stödområden skulle kriteriet
om färre än 12,5 invånare per km2 inte uppfyllas. Om tätorterna i Karlstads
kommun och eventuellt tillsammans med angränsande tätorter exkluderas
bedöms däremot glesbygdskriteriet kunna uppnås. Grums kommun
konstaterar att undantagsfall gjorts i Västerbotten-, Norrbottens- och
Västernorrlands län där alla kommuner inkluderats men att större tätorter
exkluderats. Huruvida en sådan indelning är tillämplig för Värmlands del har
Grums kommun svårt att avgöra, men förordar att näringsdepartementet ser
över om det finns möjligheter att hitta undantagsfall där samtliga eller någon
utav kommunerna Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil och
Kristinehamn kan ingå. Enligt de undantagsfall som gjorts anser Grums
kommun att stödkartan bör kunna utökas till att omfatta flera kommuner i
Värmland som förhandsdefinierade c-områden. Risken, som Grums kommun
ser det, finns att de kommuner i Värmland som ingår som
förhandsdefinierade c-områden plockas bort helt eller hamnar i en annan
kategori som icke förhandsdefinierat område om ett utökat
tillämpningsområde föreslås. Det är därför angeläget att säkerställa att den
stödkartan som kan ge bäst utfall för Värmland som helhet är den som ska
ligga till grund för beslut om regionalstödskarta för perioden 2022–2027.
Remissvaret har samordnats med Karlstad kommun.
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