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Yttrande om förslag till regionalstödskarta  

Förslag till principer för att utse regionalstödskarta för perioden 

2022-2027 

Diarienummer N2021/08813 

 

 

Yttrande Sunne kommun 
Sunne kommun konstaterar att förslaget innebär att Sunne i kommun 

ingår i ett förhands definierat stödområde bibehålls enligt 

remissförslaget. Sunne kommun anser att kommun anser att 

kommunen ska tillhöra stödområde A 

Förklaring till remissyttrande 

För Sunne har det, de senaste tio åren, varit ytterst betydelsefullt att 

ingå i stödområde och vi bedömer att ingen av de investeringar som 

erhållit stöd hade tillkommit utan stödet. Dessa investeringar har 

genererat både arbetstillfällen och har lett till att andra företag har växt.  

Då Sunnes näringslivsstruktur har betoning på små företag, och det är 

där vi vet att tillväxten i arbetstillfällen sker, så tror vi att det är viktigt att 

företagen fortsatt kan söka stöd för att delvis finansiera sina 

investeringar. 

Den finansiella verkligheten i Sunne, både tätort och landsbygd, är att 

bankerna finansierar investeringarna till max 60 %, i bästa fall. Till 

skillnad från investeringar i områden närmare en större stad så krävs 

det ofta att det finns både riktade stöd och kapital från exempelvis 

aktörer som Almi, samt att företagaren själv går in med kapital för att 

komplettera bankernas finansiering. Vi vet också att kraven på 

bankerna ökar och det minskar investeringsbenägenheten på mindre 

platser. 



     Sida 

     2 (2) 

 

 

 
 

Sunne kommuns stödområdesindelning har varit en avgörande kritisk 

framgångsfaktor för att kunna utveckla befintliga företagsinvesteringar 

och etablera nya företag. Sunne kommun befinner sig i ett geografiskt 

läge nära Torsby kommun som enligt definitionen är en 

glesbygdskommun och med en distans till centralorten Karlstad och 

dess kranskommuner med en finansiell infrastruktur, kompetens och 

etablerade nätverk.  

Kommunen har under de 10 åren inte minskat totalt i 

befolkningstillväxten på grund av investeringar i företag som generat 

arbetstillfällen. Enligt de Simpleranalyser kommunen årligen genomför 

ser vi en företagstillväxt inom bygg-, verkstad och den grafiska 

industrin. Denna tillväxt har möjliggjorts av investeringsstöden. 

Sunne kommun utgörs av ett centrum med en tätort och tre kyrkbyar. 

Kommunen har stort inslag av glesbygdsområde och det bor fler på 

landsbygden än i centralorten. Vilket skapar en utmaning för 

tillväxtskapande åtgärder och investeringar i småföretag. Kommunens 

struktur innebär en förflyttning från stödområde till A 

Sunne kommun den 9 augusti 

 

 

 

 

Kristina Lundberg 

Kommunstyrelsens ordförande 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


