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Näringsdepartementet N2021/01813, förslag till principer
för att utse regionalstödskarta, yttrande från Arvika
kommun
Europeiska kommissionen har fattat beslut om riktlinjer för statligt regionalstöd för perioden 2022 2027. Av riktlinjerna framgår var, när och hur regionalstöd kan beviljas till företag i missgynnade
områden i Europa. Riktlinjerna planeras att gälla från 1 januari 2022 till och med 31 december 2027.
Enligt riktlinjerna finns i Sverige förhandsdefinierat c-område och icke förhandsdefinierat c-område.
Arvika kommun ingår tillsammans med flera värmlandskommuner i förhandsdefinierat c-område där
ett kriterium för stöd är län med färre än 12,5 invånare per kvadratkilometer och kommuner med
avfolkning och eller långa avstånd till större marknader. Enligt riktlinjerna kan de maximala
stödnivåerna i förhandsdefinierade c-områden uppgå till 20 procent, vilket är den högsta nivån inom
området.
Arvika kommun bejakar förslaget att ingå i förhandsdefinierat c-områdle. Knappt 20 procent av
sysselsättningen i kommunen återfinns inom tillverkningsindustrin med flera företag kopplade till
fordonsbranschen. Konjunktursvängningar påverkar sysselsättningen direkt och vikten av att inom
ramen för regelverket söka investeringsstöd skapar möjligheter för diversifiering och för satsningar
på nyetablering, nya produkter och nyanställningar i en landsbygdskommun. Stödet bidrar till att
säkerställa behovet av kapital för näringslivet, då vi ser att bankerna kräver högre säkerhet och
därmed ger lån till en betydligt lägre andel av investeringen jämfört mied tillväxtområdena i Sverige.
Tio av värmlandskommunerna ingår i förhandsdefinierat c-område. Karlstad, Kristinehamn,
Hammarö, Kil, Grums och Forshaga kommuner ingår inte. Demografin med fler äldre och minskande
befolkning är ett bekymmer i flera kommuner. Sysselsättning med möjilighet till ett bredare utbud av
branscher blir ett viktigt verktyg för att attrahera inflyttning till Värmland. Därför borde fler
kommuner ingå i det förhandsdefinierade c-området.
Arvika kommun betona vikten av att kommunen tillhör högsta möjliga stödområde och uppmanar
Näringsdepartementet att bedöma om fler värmlandskommuner kan ingå i förhandsdefinierat c
område.
Kommunledningsutskottet har gett kommunstyrelsens ordförande uppdraget att avge yttrande, sk
ordförandebeslut.
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