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Inledning
Region Jämtland Härjedalen är regionalt utvecklingsansvarig aktör. Det innebär att Region 
Jämtland Härjedalen ansvarar för genomförandet av den regionala tillväxtpolitiken som i 
grunden ska skapa goda miljöer för näringslivets utveckling och stärka företagens 
konkurrenskraft. Som regionalt utvecklingsansvarig aktör prioriterar och beslutar Region 
Jämtland Härjedalen därför även om hur olika typer av medel för regionalt tillväxtarbete 
ska användas. En typ av medel är det så kallade 1:1-anslaget som bland annat används till 
företagsstöd. Företagsstöd är ett samlingsbegrepp på olika typer av stöd som kan ges utifrån 
dessa förordningar:  

 Förordning (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora 
företag 

 Förordning (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar

1:1-anslaget kommer från statens utgiftsområde 19, Regional tillväxt, och riktas till Jämtland 
Härjedalen för att kompensera för de i nationell jämförelse relativt dåliga förutsättningar 
som finns för näringslivet i vår region. Företagsstöd är en form av stöd som ska främja en 
hållbar tillväxt och ökad konkurrenskraft i företag. Anslaget kan även beslutas i form av 
projektstöd eller stöd till kommersiell service. Fördelningen däremellan kan se olika ut 
mellan år beroende på regionalpolitik prioritering. Den nationella strategin för hållbar 
regional tillväxt och attraktionskraft ska vara vägledande för det regionala tillväxtarbetet. På 
regional nivå styr de regionalpolitiska tillväxtmålen prioriteringen. Den regionala 
inriktningen och målsättningarna finns formulerade i den regionala utvecklingsstrategin för 
Jämtland Härjedalens och i regionens smarta specialiseringsstrategi. Beslut får bara tas i 
mån av tillgängliga medel. Hur hög totala skuldnivån för Region Jämtland Härjedalen får 
vara beslutas av riksdagen och definieras i regleringsbrev. Där finns även begränsningar för 
hur mycket anslag som årligen får betalas ut till stödmottagande företag och organisationer. 
Stöd får bara ges i mån av tillgång på medel.

Årliga erbjudanden om företagsstöd
Regionala utvecklingsnämnden ska senast i december månad fastställa vilka erbjudanden 
om företagsstöd som Region Jämtland Härjedalen har löpande under kommande 
verksamhetsår. Här ska framgå hur den regionala prioriteringen görs kopplat till varje 
erbjudande. Regionala utvecklingsnämnden kan vid behov besluta om förändringar av 
löpande erbjudanden under verksamhetsåret, samt om att lägga till eller ta bort 
erbjudanden. 

Beslut om stöd fattas av regionala utvecklingsnämnden eller behörig delegat enligt gällande 
delegationsbestämmelser. 
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Grundläggande förutsättningar och villkor
Det finns ett antal grundläggande förutsättningar för företagsstöd: 

 Stödet ska bidra till hållbar tillväxt och ökad konkurrenskraft i företag och därmed 
hållbar regional tillväxt

 Stöd ges inte till drift eller direkta reinvesteringar 
 Stöd ges inte till hobbyverksamhet 
 Stöd ges inte till åtgärder/investeringar som görs på grund av lagkrav
 Stöd ges inte när det bedöms snedvrida konkurrensen
 Stödmottagande företag ska ha ett fast arbetsställe i länet
 Stödmottagande företag får inte befinna sig i ekonomiska svårigheter
 Stödet ska ha en avgörande betydelse för åtgärdens genomförande 
 Stödet får inte vara större än vad som behövs med hänsyn till övriga 

finansieringsmöjligheter
 Ansökan om stöd ska lämnas in innan åtgärden/investeringen påbörjas
 Löner och andra anställningsförmåner hos stödmottagande företag ska vara minst 

likvärdiga med vad som följer av tillämpligt kollektivavtal

Hållbar tillväxt och ökad konkurrenskraft
Den insats eller investering som stödet avser ska specifikt bidra till hållbar tillväxt och ökad 
konkurrenskraft i det aktuella företaget, samt generellt till hållbar tillväxt i regionen. För det 
enskilda företaget skapar ett aktivt arbete för hållbarhet konkurrensfördelar genom att det 
exempelvis stärker produktens varumärke och bidrar till att attrahera personal.

Företagsstöden ska främja “en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (Bruntland-
kommissionen). Agenda 2030 är ett ramverk för allt arbete som Region Jämtland 
Härjedalen driver för hållbar utveckling. När det gäller företagsstöd bryts 
hållbarhetsbedömningen in i tre olika dimensioner:  den ekonomiska, den miljömässiga och 
den sociala. På företagsnivå handlar den ekonomiska dimensionen om att driva 
verksamheten på ett lönsamt sätt som säkrar företagets framtid. Den miljömässiga 
dimensionen syftar på insatser för att minimera företagets negativa påverkan på mark, 
vatten, luft eller människors och djurs hälsa. Den sociala dimensionen innefattar att 
utveckla verksamheten så att arbetsplatsen blir tillgänglig och attraktiv för alla. Stöd beviljas 
bara om det bedöms vara hållbart utifrån samtliga dimensioner. Brister i en 
hållbarhetsdimension kan utgöra avslagsgrund. Vid handläggning av ett 
företagsstödsärende tas bland annat följande frågor i beaktan:

Ekonomisk dimension
 Hur bidrar stödet till att stärka företagets konkurrenskraft på marknaden och 

lönsamhet?
 Hur bidrar stödet till att öka bruttoregionalprodukten (BRP) och skatteintäkterna i 

regionen?
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Miljömässig (ekologisk) dimension
 Har företaget ett dokumenterat miljöarbete? 
 Hur bidrar stödet till att uppnå målen i länets Energi-och klimatstrategi, 

Fossilbränslefritt 2030 Jämtlands län? 
 Vilken är investeringens/insatsens miljö-, energi eller klimatpåverkan?
 Bidrar det stödet avser att utveckla till att lösa en miljö-, energi eller 

klimatutmaning?

Social dimension
 Arbetar företaget aktivt för jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen?
 Bidrar stödet till att göra arbetsplatsen mer tillgänglig, anpassad och attraktiv ur ett 

jämställdhets- och mångfaldsperspektiv?
 Hur bidrar stödet till att utveckla sysselsättningen i regionen avseende den sociala 

dimensionen, till exempel jämställdhet på arbetsmarknaden?
 Bidrar den vara/tjänst som stödet avser till att lösa en samhällsutmaning av social 

karaktär? 

Etiska aspekter
Region Jämtland Härjedalen beviljar aldrig stöd till företag vars verksamhet handlar om 
produktion och/eller försäljning av krigsmateriel, tobak- och olagliga droger eller till företag 
som bedriver verksamhet kopplade till sexindustrin. Stöd beviljas inte heller till företag som 
utvinner fossila bränslen eller på annat sätt är inblandade i framställningen av fossila 
bränslen genom till exempel produktion och prospektering.

Företag som producerar alkoholhaltiga drycker kan beviljas stöd om produktionen är 
småskalig och då företaget genom sin verksamhet även bedöms bidra till besöksnäringens 
utveckling på en destination. Övriga grundläggande förutsättningar för stöd och legala krav 
ska också uppfyllas.
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