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Ansökan om företagsstöd – Stockholms Plåtmästare AB Org. nr.
556913-2797 (RUN/4/2017)
Sammanfattning
Stockholms Plåtmästare AB, ev. under namnändring, har sökt företagsstöd till
byggnadsinvesteringar i turistorten Storhogna. Planerade investeringar är ytterligare fem
byggnader avsedda för kommersiellt turistiskt boende. Bolaget äger sedan tidigare på
angränsad fastighet en byggnad innehållande 2 lägenheter. Investeringen som nu är aktuell av
fem byggnader skall innehålla 2 lägenheter vardera och plats för 8-10 bäddar per lägenhet.
Bolaget kommer efter denna investering ha totalt ca 100 kommersiella bäddar i Storhogna.
Totala kostnaden för planerad investering är beräknad till 21 100 000 kronor.
För att säkerställa att uthyrningsverksamheten ska bedrivas på ett långsiktigt sätt har bolaget i
avsiktsförklaring/förbindelse medgett att för stödet uttagna realsäkerheter i form av pantbrev
får kvarstanna i Region Jämtland Härjedalens/Tillväxtverkets hand upp till 15 år räknat från
datum för slutligt beslut. Detta medgivande gäller även för tidigare ägd fastighet innehållande
2 lägenheter.
En fortsatt utbyggnad av kommersiellt turistiskt boende i samspel med utökade attraktioner,
både vinter- och sommartid, exempel aktivitetshuset M-huset, är grunden för vidare tillväxt
inom destinationen. Det är angeläget att i Storhognaområdet öka antalet varma bäddar inom
det kommersiella turistiska boendet för att säkerställa ytterligare utveckling av området,
exempelvis nya liftar mm.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår Regionala Utvecklingsnämnden
Region Jämtland Härjedalen beviljar Stockholms Plåtmästare AB, org. nr. 556913-2797
regionalt investeringsstöd med 30 % finansiering av planerad investering, dock maximalt
6 330 000 kronor.

Beslut
Arbetsutskottet föreslår Regionala Utvecklingsnämnden
Region Jämtland Härjedalen beviljar Stockholms Plåtmästare AB, org. nr. 556913-2797
regionalt investeringsstöd med 30 % finansiering av planerad investering, dock maximalt
6 330 000 kronor. Medfinansiering utgår under förutsättning att villkoret är uppfyllt att
Norrlandsfonden fattar ett positivt beslut om lånelöfte om 4 000 000 kronor.
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Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
1

PROTOKOLL
Mötesdatum

Arbetsutskottet

2017-04-24

Robert Uitto yrkar tillägg sist i beslutet. "Medfinansiering utgår under förutsättning att
villkoret är uppfyllt att Norrlandsfonden fattar ett positivt beslut om lånelöfte om 4 000 000
kronor.".

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Robert Uittos yrkande och finner det antaget.
Ordförande ställer proposition på tjäsntemannaförslaget och finner det antaget.

Expedieras till
Jan Eriksson
Martina Lundholm

Beslutsunderlag
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