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Uppföljningsrapport regionala
tillväxtmedel (1:1-anslaget)
Allmänt om anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder
Staten bidrar med finansiering till det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet i form av
regionala företagsstöd och stöd till projektverksamhet. Stöden ingår i statens utgiftsområde
19 Regional tillväxt och heter anslag 1:1. Det är kompensatoriska medel som fördelas utifrån
vilka regionala förutsättningar som finns för utveckling och tillväxt och länet ligger i topp i
nationell jämförelse avseende anslagets storlek. Anslaget utgör en mycket viktig
finansieringskälla till regionala tillväxtåtgärder då tillgången till övriga utvecklingsmedel är
låg. Region Jämtland Härjedalen hanterar i egenskap av regionalt utvecklingsansvarig aktör
såväl berednings- och granskningshandläggningen av anslaget. I ansvaret igår strategisk
prioritering av anslaget utifrån regionalpolitiska målsättningar som finns definierade i
regional utvecklingsstrategi och specifikt regionalt tillväxtprogram. Region Jämtland
Härjedalen har i regionalt tillväxtprogram för Jämtlands län följande övergripande områden
för prioritering av anslaget:
 Innovation och förnyelse
 Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud
 Tillgänglighet
 Strategiskt överskridande samarbete
I enlighet med regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 1:1 Regionala
tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt hanterar Region Jämtland
Härjedalen ett anslag på 113 905 000 kronor att utbetala under året till aktörer som beviljats
stöd. Region Jämtland Härjedalen har en anslagskredit på 10% vilket innebär att ytterligare
11 390 000 kan utbetalas vid behov. Den totala skuldnivån till stödmottagande aktörer, den
så kallade bemyndiganderamen, får maximalt uppgå till 220 000 000 kronor per årets
utgång. Område Näringsliv håller kontinuerlig anslags- och bemyndigandekontroll.
Region Jämtland Härjedalen, Område Näringsliv, arbetar teambaserat med handläggning av
anslag 1:1. I teamet ingår beredningshandläggare, granskningshandläggare och
administratör som sköter utbetalning av företagsstöd samt uppföljning av stöden.

Fördelning av stöd under januari-april 2019
Söktrycket på regional medfinansiering till projekt inom EU-programmet Mellersta
Norrland var högt inför vinterns utlysning och regionala nämnden beslutade den 27 mars
om närmare 40 miljoner i medfinansiering fördelat mellan 12 projekt. Projekten stod för en
bredd i verksamhetsinriktning – från utveckling av länets industri och besöksnäring till
satsningar på stimulans av ökade företagsinvesteringar i forskning och innovation och
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åtgärder för en fossilbränslefri region. Därutöver har beslut om medfinansiering tagits i två
ärendet som gäller projekt med finansiering från Tillväxtverket vilka summerar till ett
medfinansieringsbelopp på drygt 2 miljoner kronor. Det ena handlar om projektet KTP
Energi Sverige som drivs av Högskolan Dalarna där en regional nod för kunskapsväxling
mellan akademin och länets företag med inriktning mot energi utvecklas i samarbete med
Mittuniversitetet och IUC Z-group, samt projektet Handlingsplan för att stödja
utvecklingen av socialt entreprenörskap och socialt företagande som Region Jämtland
Härjedalen driver med Coompanion som utförare av operativa aktiviteter.
Under perioden har handläggning av de 17 projektet som sökte medfinansering inom Region
Jämtland Härjedalens utlysning Stärkt kapacitet för regionalt utvecklingsarbete pågått.
Regional utvecklingsdirektör tar delegationsbeslut i ärenden under början av maj vilket
väntas generera ett medfinansieringsbelopp på cirka 5,5 miljoner kronor.
Totalt har Region Jämtland Härjedalen således tagit medfinansieringsbeslut i
projektärenden på 47,5 miljoner kronor vilket är mer än normalt. Det fortsatta inflödet av
projektärenden upplevs fortfarande högt. Samtidigt finns indikationer på att söktrycket på
stora investeringsstödsärenden från företag kommer vara lägre än normalt under året.
33 företagsstödsärenden har beslutats under perioden enligt tabell nedan:

Organisation namn

Stödtyp

Beviljat
belopp

Kön ägande

Kön
företagsledare

Övervägande
manligt

Man

Övervägande
manligt

Man

Berg
Bergs kommun

Hemsändningsbidr
ag
102 180

Bräcke
Ansjö Skog och
Markkonsult AB

Konsultcheck

150 000

Härjedalen
Björnrike Torg AB
Härjedalens kommun

Investeringsbidrag 3 570 000
Hemsändningsbidr
ag
774 000

Legotec i Hede AB
Investeringsbidrag 455 000
Lillhärdals Camping o Event
AB
Investeringsbidrag 1 113 000
Stöd till investering
i
idrottsinfrastruktur
och
multifunktionell
Lofsdalsfjällens turistnäring rekreationsinfrastr
ek för
uktur
1 490 000
Steelex AB

Investeringsbidrag

264 250

Övervägande
manligt
Övervägande
manligt

Man
Man

Man
Övervägande
manligt

Man

3(6)

Trötänga John i Herrö

Investeringsbidrag

1 064 000

Örndalen Exploatering AB

Konsultcheck

150 000

Övervägande
manligt
Övervägande
manligt

Man
Man

Krokom
Krokoms kommun

Hemsändningsbidr
ag
32 000

Föllinge Svets o Mekan AB

Investeringsbidrag

172 000

Fors Industrier AB

Konsultcheck

75 000

Fors Industrier AB
Ragunda kommun

Innovationslån
675 000
Hemsändningsbidr
ag
119 040

Strömsund
Brantholms
Fjällentreprenad AB

Innovationscheck

97 200

Nyholms Lack & Bläster AB

Investeringsbidrag

1 100 000

MakeMyCourse AB

Investeringsbidrag

240 000

SKHOOP i Åre AB

Investeringsbidrag

222 000

Smet från Åre AB

Investeringsbidrag 70 000
Stöd till investering
i
idrottsinfrastruktur
och
multifunktionell
rekreationsinfrastr
uktur
2 500 000

Övervägande
manligt

Man

Ragunda
Övervägande
manligt
Övervägande
manligt

Man
Man

Delat man/kvinna Båda
Övervägande
manligt
Man

Åre

Åre Destination AB
Åre Toveri

Investeringsbidrag

8 000

Achieve Management AB

Innovationscheck

53 055

Essge-Plast AB

Konsultcheck

112 000

Grizzly JemtReklam AB

Konsultcheck

150 000

Jemtab Systems AB

Investeringsbidrag

205 800

Delat man/kvinna Man
Övervägande
kvinnligt
Kvinna
Övervägande
manligt
Man

Kvinna
Övervägande
kvinnligt

Kvinna

Östersund
Övervägande
manligt
Övervägande
manligt
Övervägande
manligt
Övervägande
manligt

Man
Man
Man
Man
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Jonsson & Paulsson Industri
AB
Investeringsbidrag

1 160 000

Jämtlandshubben AB

Mikrostöd

30 000

PR-Plast AB

Investeringsbidrag 715 000
Energieffektiviserin
g
196 350

PR-Plast AB
SAV Winery AB
Tandsbyns Mekaniska
Verkstad AB

Investeringsbidrag

962 500

Investeringsbidrag

89 000

Vericate AB

Innovationslån

697 500

Övervägande
manligt
Övervägande
manligt
Övervägande
manligt
Övervägande
manligt
Övervägande
manligt
Övervägande
manligt
Övervägande
manligt

Man
Båda
Man
Man
Man
Man
Man

18 813 875

Uppföljning av mål i verksamhetsplanen för förvaltningsområde
regional utveckling
Mål i verksamhetsplan: Främja nationella minoriteters- och särskilt sydsamisk
kultur
-

2017 initierade Område Näringsliv en internutbildning för tjänstepersoner som
behöver beakta samiska perspektiv och intressen i arbetet. Detta i syfte att bättre
kunna beakta dessa i ärendeberedningen. På Område Näringslivs efterfrågan
kommer utbildningen nu att genomföras igen den 16 maj. Samtliga handläggare är
uppmanade att delta.

Mål i verksamhetsplan: Implementera Rutin för att bereda ett ärende med
jämställdhets-, jämlikhets och barnrättsperspektiv i det dagliga arbetet
-

Samtliga handläggare har tidigare erbjudits särskilda utbildningsinsatser som syftat
till att implementera rutinen. Jämställdhet och mångfald är så kallade horisontella
kriterier vid stödgivning. Dessa är obligatoriska att svara på för den stödsökande
och att bedöma för den stödgivande organisationen. Det pågår ett kontinuerligt
arbete för utveckling av handläggningen utifrån dessa aspekter.

Mål i verksamhetsplan: Proaktivt arbeta för att regionala aktörer och företag får
information och stöd i frågor om de finansieringsmöjligheter som finns, samt
arbeta för samverkan med andra finansiärer och aktörer
-

-

I februari 2019 annonserade Region Jämtland Härjedalen för första gången
någonsin en så kallad utlysning av projektmedel. Utlysningen erbjöd regionala
aktörer medfinansiering av anslag 1:1 till projekt som bidrar med kunskapsunderlag
och analyser till nytta för revideringen av den regionala utvecklingsstrategin.
Information om utlysningen spreds framförallt i sociala medier och via riktade mejl.
Utlysningen genererade stort intresse och resulterade i 17 inkomna ansökningar och
en sökt stödsumma på totalt närmare 5,5 miljoner kronor.
Särskild dialog har hållits med Mittuniversitetet kring stödmöjligheter. Stöd till
forskningsinfrastruktur är inte prioriterat enligt gällande riktlinjer för företagsstöd.
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-

Region Jämtland Härjedalen behöver ta ställning till om detta är en fortsatt
strategisk riktig prioritering.
Dialog förs med Länsstyrelsen om gemensam informationsinsats med inriktning
mot projektstöd under hösten.
Område Näringsliv kommer under 2019 att genomföra en kartläggning av hur andra
regioner arbetar strategiskt med stödgivning och uppväxling av anslag 1:1 i syfte att
få underlag för utveckling av det egna arbetssättet. Arbetet bedrivs inom ordinarie
verksamhet och avrapporteras till ledningsgruppen.

Mål i verksamhetsplan: Utifrån befintliga behov arbeta för att det finns goda
finansieringsmöjligheter för offentlig, privat och ideell sektor
-

-

-

-

Område Näringsliv deltar aktivt i Tillväxtverkets nationella utvecklingsarbete med
inriktning mot hållbara företagsstöd. Regeringen har klargjort att företagsstöden
ska vara verktyg för hållbar regional tillväxt. Det handlar om et utvidgning från
rådande princip om att enbart ekonomisk tillväxt är tillräcklig. Den sociala och
miljömässiga aspekten ska bättre inkluderas vid stödgivning. Målet är att
regionerna och Tillväxtverket ska ha ett gemensamt arbetssätt för att handlägga och
utveckla stöden.
Ett arbete med översyn av befintliga riktlinjer för företagsstöd är påbörjat.
Resultatet av det nationella utvecklingsarbetet beskrivet ovan behöver
implementeras i Region Jämtland Härjedalens stödgivning, vilket innebär att
riktlinjerna måste ändras. Bland annat är stöd till energieffektiviseringsåtgärder
angivet som inter prioriterat. Område Näringsliv avser att lägga fram förslag på
reviderade riktlinjer för företagsstöd under året.
Anslag 1:1 har stor betydelse för genomförandet av den regionala
utvecklingsstrategin vilket också beaktas av arbetsgruppen för revidering av den
regionala utvecklingsstrategin. Sedan 2018 pågår en områdesintern dialog kring hur
en ny “investeringsstrategi” för anslag 1:1 bör se ut. Frågan kopplar starkt till
framtagandet av den reviederade regionala utveclingsstrategin och arbetet måste
synkroniseras.
Anslag 1:1 har varit och är fortfarande avgörande för att möjliggöra medfinansiering
till i projekt inom EU-programmet Mellersta Norrland. I programmets första
utlysningsomgången var söktrycket från aktörer i Jämtland Härjedalen högt, vilket
är positivt. Regionala utvecklingsnämnden beslutade om närmare 40 miljoner
kronor i medfinansiering som verkställs om projekten prioriteras av
Strukturfondspartnerskapet för Mellersta Norrland.

Mål i verksamhetsplan: Verka för effektivare energianvändning i byggande,
boende och transportsektorn samt energieffektiva företag
-

Område Näringsliv driver projektet Energieffektiva företag – Jämtland Härjedalen.
Projektet har finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden som Region
Jämtland Härjedalen matchar med anslag 1:1. Genom projektet kan Region
Jämtland Härjedalen arbeta strategiskt med stödgivning till
energieffektiviseringsåtgärder i små och medelstora företag. Stöd till
energieffektiviseringsåtgärder är en egen stödtyp i förordning (SFS 2015:211) om
statligt stöd till regionala investeringar som endast har tillämpats en gång tidigare
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nationellt. Genom projektet är Region Jämtland Härjedalen därmed föregångare
och bygger nationell praxis vid handläggning av stödtypen.
Uppföljning av det regionala serviceprogrammet och stöd till kommersiell
service
-

Såsom regionplanen säger ska Region Jämtland Härjedalen vara aktiv i arbetet med
det Regionala serviceprogrammet och stötta kommersiell service. Under 2019
bedrivs arbetet med delfinansiering från Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling via Jordbruksverket, projektet Stärkt samverkan för
kommersiell service i Jämtland Härjedalen. Projektet avslutas enligt plan 31 juli
men ansökan om förlängning till årsskiftet är inlämnad. Med anledning av att en
stor del av finansieringen för uppdraget försvinner då projektet avslutas måste den
fortsatta finansieringen av det strategiska arbetet och handläggningen av stöd till
kommersiell service lösas under året, annars riskerar Region Jämtland Härjedalen
att tappa såväl fart och kraft i arbetet.

