
Dnr KS 2021/184 

Kommunstyrelsen REMISSVAR 

2021-07-23 

Caroline Depui, Näringsdepartementet 

caroline.depui@hammaro.se N2021/01813 

Hammarö kommun 

  Box 26, 663 21 Skoghall   Mörmovägen 5, Skoghall   054 - 51 50 00   kommun@hammaro.se   www.hammaro.se 

Svar på remiss – förslag till principer för att utse regionalstödskarta för 

perioden 2022–2027 

Remiss 

Hammarö kommun har som en av remissinstanserna tagit emot remissen 

med förslag till principer för att utse regionalstödskarta för perioden 2022-

2027 utifrån att Europeiska kommissionen fattat beslut om ”Riktlinjer för statligt 

regionalstöd” för perioden 2022-2027. Hammarö kommun har tagit del av 

Karlstad kommuns remissvar.   

Hammarös synpunkter 

Hammarö kommun ställer sig bakom Karlstad kommuns remissvar enligt 

nedan:  

Karlstads 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 

avfolkning. Flera av dessa landsbygdsområden angränsar även till 

kommuner som i förslaget ingår som ett förhandsdefinierat c-område. 

Karlstads 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 

utpekade stödområden.  Inom Karlstads kommun finns flera glesbebyggda 

områden utanför tätorten som har utmaningar med avfolkning, dessa 

områden finns såväl i västra, östra som norra delen av kommunen. Den norra 

samt nordöstra delen av kommunen angränsar till i förslaget stödberättigade 

kommunerna Filipstad, Hagfors och Storfors. Dessa områden har till stora 

delar liknande förutsättningar gällande infrastruktur med mera vilket kan 



 

Hammarö kommun 

  Box 26, 663 21 Skoghall   Mörmovägen 5, Skoghall   054 - 51 50 00   kommun@hammaro.se   www.hammaro.se 

 

bidra till att företag i större utsträckning etablerar sig i stödberättigade 

kommuner. 

Karlstads 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. Karlstads kommun 

konstaterar att undantagsfall gjorts i Västerbottens, Norrbottens och 

Västernorrlands län där alla kommuner inkluderats men att större tätorter 

exkluderats. Huruvida en sådan indelning är tillämplig för Värmlands del har 

Karlstads kommun svårt att avgöra, men förordar att näringsdepartementet 

ser över om det finns möjligheter att hitta undantagsfall där samtliga eller 

någon av kommunerna Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil och 

Kristinehamn kan ingå. Enligt de undantagsfall som gjorts anser Karlstads 

kommun att stödkartan bör kunna utökas till att omfatta fler kommuner i 

Värmland som förhandsdefinierade c-områden. Risken, som Karlstad 

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. 

Karlstads kommun ser gärna en fortsatt dialog med näringsdepartementet 

för att utreda vilka möjligheter som finns att utöka den föreslagna stödkartan 

enligt undantagsfallen likt Västerbottens, Norrbottens och Västernorrlands 

län. 

 

 

 




