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1. Tillämpningsområde   
Enligt beslut har ert företag 
beviljats stöd och är därför 
stödmottagare som ska iaktta följande 
allmänna villkor som 
förutsättningar för stöd. 
Utöver allmänna villkor gäller i 
förekommande fall särskilda villkor 
som framgår av beslut om stöd.  

  
2. Beviljat stöd   
Stödmottagaren är ansvarig för att  
stödet endast används för att täcka  
kostnader för stödändamål som anges 
i beslutet. Beviljat stöd gäller under 
förutsättning att stödmottagaren 
inhämtat de tillstånd (byggnadslov, 
tillstånd enligt miljöbalken etc.) och 
övriga godkännanden som kan 
behövas för verksamheten. 
 

3. Extern kontrollant 
Region Jämtland Härjedalen kan utse 
extern kontrollant att utöva tillsyn 
över att villkoren för stödet följs. 
Kontrollantintyg (även kallat 
kontrollantrapport) ska i dessa fall 
bifogas vid ansökan om utbetalning. 
Stödmottagaren ska lämna ut det 
underlag som kontrollanten ber om, 
exempelvis komplett verifikat- 
förteckning samt ytterligare underlag 
som bedöms som nödvändigt för att 
genomföra kontrollen. ”På-plats-
kontroll” av investeringen utförs. Den 
externa kontrollanten granskar 
underlaget och dokumenterar utförd 
kontroll i intyget. Region Jämtland 
Härjedalen fattar beslut om att 
godkänna kostnader med intyget som 
grund.  
 

4. Utbetalning av stöd   
Stödet betalas alltid ut i efterhand, det 
vill säga efter att kostnaderna är 
betalda och redovisade. Ansök om 
utbetalning ska göras via 
webbtjänsten Min Ansökan, 
www.minansokan.se.   
 

Underlag såsom fakturakopior och 
betalningsbevis ska bifogas ansökan 
om utbetalning. Underlaget bör 
sorteras så att faktura med tillhörande 
betalningsbevis, numrerade och i 
samma ordning som i 
sammanställningen, 
(verifikatförteckning eller i min 
ansökan).  

 

På www.regionjh.se/företagssstöd 
finns mallar för de bilagor som ska 
bifogas ansökan om utbetalning 
(laddas upp i Min Ansökan).  
 

5. Stödberättigande kostnader  
Prövning om en kostnad är 
stödberättigande görs i 
samband med Region Jämtland 
Härjedalens granskning av ansökan 
om utbetalning. Region Jämtland 
Härjedalen har alltid rätt att begära in 
underlag eller specifikationer för att 
avgöra om en kostnad är 
stödberättigande.   
 
Byggnader skall uppföras på den 
fastighet och i överensstämmelse med 
de ritningar som anges i bilaga till 
beslut. 
 
Kontrollantens arvode ska 
överenskommas mellan företaget och 
kontrollanten och betalas av företaget. 
Skäligt arvode till kontrollanten utgör 
stödgrundande utgift. 
  
Kostnader är stödberättigande om de: 

• har uppkommit för att 
genomföra insatsen och har 
uppkommit under den 
tidsperioden som framgår 
av Region Jämtland 
Härjedalens beslut,   

• är skäliga,   

• är betalda,   

• uppfyller de villkor som 
angetts i Region Jämtland 
Härjedalens beslut och   

http://www.regionjh.se/företagssstöd
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• avser faktiska kostnader och är 
frånräknade eventuella 
rabatter eller andra 
prisreduktioner.  

 

6. Ändringsbegäran 
Stödmottagaren ska snarast möjligt 
informera Region Jämtland 
Härjedalen skriftligen om 
förutsättningarna för insatsen ändras 
och i förväg inhämta Region Jämtland 
Härjedalens godkännande. Det gäller 
exempelvis om insatsen upphör eller 
avbryts, ändring av insatsens 
inriktning jämfört med beslut, 
förändringar avseende budget 
inklusive finansiering, byte av 
stödmottagare, anstånd med 
rapportering eller annan väsentlig 
ändring.  

  

7. Återkrav och uppsägning 
Region Jämtland Härjedalen kan 
besluta om återkrav av beviljat stöd 
inom tio år från det att stödet betalats 
ut om: 

• Den som har ansökt om stöd 
genom att lämna oriktiga 
uppgifter eller på annat sätt 
har förorsakat att stödet 
beviljats felaktigt eller med för 
högt belopp. 

• Stödet av något annat skäl har 
beviljats felaktigt eller med för 
högt belopp och mottagaren 
borde ha insett detta. 

• Villkoren för stödet inte har 
följts. 

 
Sker direkt eller indirekt någon 
väsentlig förändring av äganderätten 
till den rörelse till vilken stöd har 
beviljats, skall Region Jämtland 
Härjedalen ompröva beslutet och kan 
då:  

• medge att stödet skall kvarstå 
på oförändrade villkor om 
företaget styrker att syftet med 
stödet inte frångås 

• helt eller delvis återkräva 
stödet i den del som kan 
återkrävas 

 

8. Kostnadseffektivitet   

Med kostnadseffektivitet menas att 
alla kostnaderna ska utgå från 
principerna sund 
ekonomisk förvaltning, som bygger på 
begreppen sparsamhet, effektivitet 
och ändamålsenlighet.  
 
Stödmottagaren ska handla 
kostnadseffektivt och kunna påvisa att 
så har skett. Utgifter som 
med hänsyn till 
omständigheterna framstår 
som oskäliga är inte stödberättigande. 
 
Inköp ska göras på ett affärsmässigt 
sätt.   
 

9. Köp från närstående 
Köp från närstående är inte tillåtet 
(make/maka, förälder, mor- och 
farförälder, avkomling och 
avkomlings make/maka, styvbarn och 
fosterbarn, syskon, syskons make och 
avkomling eller dödsbo som 
närstående äger/deläger inräknas 
här). Köp från koncernbolag är inte 
heller tillåtet. 
  

10. Redovisning   
Stödmottagaren ska följa gällande 
bokföringsbestämmelser. Den 
stödgrundande insatsen bör vara 
särredovisad från den övriga 
verksamheten.   
 

11. Mervärdesskatt   
Moms (mervärdesskatt) är normalt 
inte en stödgrundande kostnad. 
Moms kan vara stödgrundande om 
det ansökande företaget inte kan 
återvinna moms av något skäl.  
 
Stöd för mervärdesskatt medges 
endast om denna utgör en slutlig 
kostnad för stödmottagaren. Mervärd
esskatt utgör en slutlig 
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kostnad när den inte får dras av 
eller återbetalas som ingående mervär
desskatt.  
 
Det är stödmottagarens skyldighet att 
kontrollera om mervärdesskatt utgör  
en slutlig kostnad för insatsens 
verksamhet. Om Skatteverket senare 
fattar beslut om 
att stödmottagaren omfattas av 
skattskyldighet enligt 
mervärdesskattelagen för den 
verksamhet som avses i det aktuella 
beslutet 
om stöd ska stödmottagaren återbetal
a stöd som felaktigt 
utbetalats från Region Jämtland 
Härjedalen.   
  
12. Uppföljning, utvärdering och 
rapportering   
Stödmottagaren är skyldig att lämna 
information som är relevant för 
uppföljning och utvärdering. 
Tidpunkt för rapportering framgår av 
beslut om stöd. Rapporter ska lämnas 
i samband med ansökan om 
utbetalning.   
  

13. Revision   
Stödmottagaren ska samarbeta med 
och bistå Region Jämtland 
Härjedalen vid eventuella 
granskningar, uppföljningar och 
revisioner som Region Jämtland 
Härjedalen kan komma att begära. 
Även Riksrevisionen har rätt att 
granska hur beviljat stöd använts, 
och därvid ska stödmottagaren lämna 
sådana uppgifter som efterfrågas och 
som behövs för granskning.   

 

14. Begagnad utrustning 
Vid inköp av begagnad utrusning skall 
intyg lämnas in som utvisar att 
utrustningen inte tidigare har köpts in 
med offentliga svenska stöd eller med 
EU stöd, underlag som visar att priset 
är marknadsmässigt och 
utrustningens tekniska egenskaper 
kopplat till företagets behov. 
 

15. Särskilda villkor 
Utöver dessa allmänna villkor kan det 
finnas särskilda villkor som meddelas 
skriftligen i beslut om stöd.  
 


