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Remiss — Förslag till principer för att utse 
regionalstödskarta för period 2022-2027 

Bakgrund 
Kristinehamn är och har varit en industritung kommun som även har haft ett 
flertal stora offentliga arbetsgivare (regemente, mentalsjukhus och sjukhus). 
Alla de större offentliga arbetstillfällena lades ned till följd av besparingar och 
centralisering och flera större industrier har också lagt ned verksamheten i 
Kristinehamn Detta ledde till stora bekymmer för kommunen. Under mitten 
av 00-talet etablerades därför delar av statliga myndigheter som 
Elsäkerhetsverket, en enhet hos Arbetsförmedlingens ekonomitjänster samt en 
mindre del av Myndigheten för säkerhet och beredskap (MSB) i 
Kristinehamn. Kommunen fick även statligt stöd för att riva en stor mängd 
bostäder som stod vakanta till följd av den befolkningsminskning som skedde. 
Dessa insatser var till viss hjälp för kommunens återhämtning men större 
insatser borde ha gjorts när det gäller stödinsatser för etableringar och 
investeringar för expansion av privata företag. Kristinehamns kommun var 
fram till fölTa revideringen av regionalstödsområden utpekat som c-område 
och kunde då ta del av stödåtgärder. Den senaste större etableringen med stöd 
från Tillväxverket var etableringen av Finnfoams fabrik 2016. Etableringen 
skulle sannolikt inte ha skett utan det statliga stödet. Kommunen har sedan 
man undantogs som stödområde endast kunnat ta del av försumbart stöd från 
Region Värmland. Dessa stödinsatser har inte varit tillräckligt kraftfulla för att 
stödja större etableringar i kommunen och på det sättet bidra till en 
välbehövlig utveckling av kommunen. Kristinehamn har förbättrat sin 
situation jämför med i mitten av 00-talet men uppvisar fortfarande en hög 
arbetslöshet samt en svag utveckling av arbetstillfällen inom industrin. Enligt 
kommunens näringslivsanalyser har Kristinehamn en större andel anställda i 
medelväxande branscher än riksgenomsnittet och andelen anställda i växande 
branscher är lägre än genomsnittet i Sverige. Den senaste analysen från 2019 
visar på en minustillväxt i antal anställda totalt med -3 %. Kristinehamn har 
under lång tid haft en hög arbetslöshet, vilket till stor del är en konsekvens av 
den strukturomvandling som har skett och som fortsatt pågår. 10,4 % av den 
arbetsföra befolkningen är utan jobb, jämfört med rikssnittet på 8,4 %. Värst 
är situationen bland unga vuxna, där 17,8 % av de unga vuxna (18-24 år) är 
arbetslösa jämfört med rikssnittet på 11,1 %. Utan större möjlighet till arbete 
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Marie Oudin 

Kommunstyrelsens ordförande 

ette °mei 

tf. kommundirektör 

är det troligt att fler inom denna grupp söker sig från kommunen, vilket 

resulterar i en ytterligare försämrade förutsättningar för att utveckla 

kommunen. 

I Värmlands län samverkar Karlstads kommun med dess grannkommuner 

Hammarö, Grums, Kil, och Forshaga inom Karlstad Business Region (KBR). 

Syftet med samarbetet är bland annat att samarbeta kring 

näringslivsetableringar. Kristinehamns kommun gränsar också till Karlstads 

kommun men har inte givits möjlighet till att ingå i detta samarbete. I Region 

Värmlands regionala utvecklingsstrategi har länets utvecklingsstrategi tydligt 

varit att stärka Karlstad som motor, vilket sannolikt ytterligare har ökat 

förutsättningarna för etableringar i Karlstad, på bekostnad av bland annat 

Kristinehamn. Region Värmland har under lång tid valt att stå utanför 

Business Sweden och Kristinehamn har därmed saknat ett regionalt eller 

mellankommunalt sammanhang att samverka inom när det gäller etableringar, 

vilket troligen också har missgynnat Kristinehamn. 

Synpunkter på förslaget 
Enligt förslaget ingår 10 av länets 16 kommunerna som fördefinierade c-

områden. Anledningen är gleshet, långa avstånd samt avfolkning. Det är 

endast kommunerna i Karlstad Business Region samt Kristinehamn som inte 

är utvalda som varken "fördefinierat c-område" eller "icke förhandsdefinierat 

c-område". Så som Kristinehamns kommun tolkar förslaget är 10 av länets 

kommuner utpekade som fördefinierade c-områden, trots att 

befolkningskriteriet sett till hela Nuts 3-området inte uppfylls. Kristinehamns 

kommun uppfyller kraven att ingå i stödområde för icke fördefinierade c-

områden enligt kriterium 1, men faller bort på grund av att man inte uppfyller 

befolkningskravet för sammanhängande område på 100 000 invånare. För 

Värmlands del är det bra att de utpekade kommunerna ingår som 

fördefinierade c-område då det kan bidra till utveckling i dessa kommuner. 

För Kristinehamns del är det dock besvärande att inte tillhöra ett c-område då 

kommunen fortfarande lider av de nedläggningar som har skett pga 

strukturomvandling inom näringslivet samt beslut om centralisering av 

regionala och statliga offentliga funktioner. Det regionala stödet är idag en 

mycket viktig del i Kristinehamns arbete med att stimulera tillväxt i det 

befintliga näringslivet och till viss grad för möjligheten att attrahera mindre 

etableringar. Genom att vara den enda Värmländska kommunen utanför 

Karlstadsregionens etableringssamarbete som inte pekas ut som ett c-område 

hamnar Kristinehamn i en skuggsida för etableringsstöd där investeringsstödet 

relativt sett missgynnar kommunen. 

För att kunna utveckla ett mer diversifierat och breddat näringsliv och för att 

stärka arbetsmarknaden och utvecklingen i övrigt anser kommunen att 

Kristinehamn bör ingå i ett c-område i den kommande perioden. Denna åsikt 

delas även av Region Värmland i dess yttrande avseende denna remiss. 

Kristinehamns kommun ser gärna en fortsatt dialog med näringsdepartementet 

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