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Remiss om förslag till principer för att utse 
regionalstödskarta för perioden 2022 – 2027, 
N2021/01813

Länsstyrelsen i Värmlands län har beretts möjlighet att yttra sig över 
rubricerad remiss. Länsstyrelsen har inför sitt yttrande haft en dialog 
med Region Värmland angående förslag till principer för att utse 
regionalstödskarta.  

Sammanfattning
Länsstyrelsen tillstyrker förslaget till principer för att utse 
regionalstödskarta för perioden 2022 – 2027, avseende förhands 
definierat c-område. 
Förslaget innebär att tio kommuner i Värmlands län ingår i det 
förhands definierade c-området på 11,61 procent av befolkningen, 
som i likhet med perioden 2014 – 2020, är befolkningsmässigt glest.
Av de kommuner i Värmland som därmed inte föreslås ingå i 
stödområdet är Länsstyrelsen angelägen om att även Kristinehamns 
kommun kan ingå. Vi konstaterar att kommunen uppfyller kraven 
enligt kriterium 1 för icke förhandsdefinierade områden. Men 
kommunen faller bort på grund av att den inte uppfyller 
befolkningskravet för sammanhängande områden om 100 000 
invånare. 
Kristinehamns kommun är och har varit en industritung kommun och 
strukturomvandlingen har varit kännbar. Ett större stödpaket sattes in 
efter nedläggningen av bland annat sjukhuset och Artilleriregementet 
(A9) i början av 2000-talet. Det ledde till en del etableringar av delar 
av statliga myndigheter såsom bland annat Elsäkerhetsverket, en 
enhet hos dels Arbetsmarknadsverket, dels Myndigheten för 
Samhällsskydd och Beredskap. Men insatserna borde ha åtföljts av 
stödinsatser för att stödja etableringar och investeringar för expansion 
av privata företag. Den senaste större etableringen skedde med stöd 
av Tillväxtverket när Kristinehamn ingick i stödområdet fram till 2006. 
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Förhoppningsvis kommer det till stånd en etablering av ett nytt 
artilleriregemente inom några år. 
Region Värmland har de senaste åren prioriterat stödinsatser i 
Kristinehamns kommun genom att privata företag har kunnat ta del av 
försumbart stöd. Stödinsatsen är dock inte tillräckligt kraftfull för att 
stödja större etableringar i kommunen. 
För att stödja en utveckling mot ett mer diversifierat och breddat 
näringsliv och för att stärka arbetsmarknaden och utvecklingen i 
övrigt i Kristinehamns kommun är det Länsstyrelsens mening att 
kommunen bör ingå i stödområdet den kommande programperioden. 
I första hand genom att ingå i förhands definierat c-område enligt 
gleshetskriteriet i andra hand genom att ingå i icke 
förhandsdefinierade områden enligt kriterium 1. 

Bakgrund till ställningstagandet
Europeiska kommissionen har fattat beslut om Riktlinjer för statligt 
regionalstöd för perioden 2022–2027. Av dessa riktlinjer framgår 
regler kring var, när och hur regionalstöd kan beviljas till företag i 
missgynnade områden i Europa och vilka områden som kan 
inkluderas i respektive medlemsstats regionalstödskarta. 
Regionalstödskartan ska anmälas till och godkännas av 
kommissionen, och planeras att gälla från och med 1 januari 2022 till 
och med 31 december 2027.

I detta ärende har landshövding Georg Andrén beslutat, byrådirektör 
Magnus Dagerhorn har varit föredragande. I den slutliga 
handläggningen har också länsråd Johan Blom, verksamhetschef 
Bengt Falemo och enhetschef Linda Blomqvist Lindström deltagit.

Detta beslut har fattats digitalt och har därför inga namnunderskrifter.


