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Agenda

• Investeringsstöd, företag

– Nya jobb

– Förnybar energi

• Investeringsstöd, projekt

– Natur- och kulturmiljö

– Kommersiell service

• Rådgivning

• Frågor



Att tänka på

• Investeringen ska finnas kvar i 5 år efter 
slututbetalning

• Du kan inte söka stöd för eget eller 
anställdas arbete

• Alla ansökningar poängbedöms –
ansökningar som uppfyller minimikraven kan 
få stöd

• Ansök om stöd innan du påbörjar 
investeringen

• Ha lång framförhållning – processen tar tid



Investeringsstöd Nya jobb
kan lämnas till

• Små företag som vill utvecklas

• Jordbruksföretag som vill skapa 
variation i verksamheten

• Max 50 anställda

• Max omsättning 10 miljoner euro/år



Utvecklingsområden

• Turism
• Omsorg
• Tillverkning
• Tjänster
• Detalj- och partihandel
• Hantverk
• Restaurang
• Kultur och nöjen



Prioriteringar

• Investeringar som stärker lönsamheten i 
småföretag

• Investeringar där den totala 
årsarbetstiden är mer än 860 timmar 
(halvtid)

• Hållbar utveckling av natur- och 
kulturarv

• Vidareförädling av lokala råvaror



Det här kan du få stöd för

• Nytt material och ny fast inredning

• Köp av tjänst för uppförande eller 
upprustning av anläggningar

• Ny produktionsutrustning inom 
tillverkning

• Inköp av programvara eller inköp av 
tjänst för utveckling av programvara

• Köp av konsulttjänst för planering och 
genomförande av investeringen



Exempel genomförda 
investeringar

200X-XX-XX Sven Svensson

Leveransbageri 
och caférörelse

Omvandling 
gammal 

ladugård till 
travtränarstall



Stödnivå

Offentlig
finansiering
40 %

100 000 SEK

200 000 Euro =
2 050 960 KR
(År 2019)

 Jordbruksverket
 Länsstyrelsen
 Region Norrbotten
 Leader
 Kommuner
 Mfl.

3 år



Att tänka på

• Breddad verksamhet

• Ökad sysselsättning

• Ökad omsättning



Jordbruksverket
Bilagor till ansökan
1. Balans- och resultaträkning

2. Öppningsbalansräkning, om det inte finns en balans- och 
resultaträkning

3. Tillstånd och/eller godkännanden

4. Ritningar vid ny-, om- eller tillbyggnad

5. Medfinansiering t.ex. lånelöfte från bank eller annan finansiär

6. Offerter – för rimlighetsbedömning krävs 2 offerter per 
utgiftspost

7. Annat stöd - kopia av ansökan eller beslut

8. Intyg om firmatecknare, om inte den sökanden är en enskild 
firma

9. Andra bilagor som har betydelse för ansökan, t.ex. 
investeringskalkyl för 5 år



Kontaktuppgifter

• Investeringsstöd Nya jobb, inlämnad ansökan & bilagor
Länsstyrelsen i Norrbottens län:
Landsbygdsutvecklare
LANDSBYGDSENHETEN

Anja Weinz Martin Lundqvist
Direkttelefon: 010-225 54 54 010-225 54 28
anja.weinz@lansstyrelsen.se martin.lundqvist@lansstyrelsen.se

• Investeringsstöd: E-tjänst, fullmakter, blanketter
Jordbruksverket:
Kundtjänst 0771- 223 223
Välj 2, stöd och ersättningar
Välj 0, företags- och projektstöd
Vid lång kö kan du välja att bli uppringd

mailto:anja.weinz@lansstyrelsen.se
mailto:martin.lundqvist@lansstyrelsen.se


Investeringsstöd Förnybar 
energi
• Bygga produktionsanläggning

- Till försäljning
- Till företaget (gäller endast jordbruks-

och trädgårdsföretag)

• Öka tillgången
• Öka användningen



Utvecklingsområden

Företag verksam inom

Jordbruks-, trädgårds- eller 

rennäring

Annan näring

• Bioenergi (från biomassa)

• Vindkraft

• Solenergi

• Vattenkraft

• Jordvärme

• Bergvärme

• Biobränsle

• Biovärme

• Bio-el

• Biodrivmedel



Kontaktuppgifter

• Investeringsstöd Förnybar energi, inlämnad ansökan & bilagor
Länsstyrelsen i Norrbottens län:
Maj-Britt Swartz
Landsbygdsutvecklare
LANDSBYGDSENHETEN
Direkttelefon: 010-225 54 44
maj-britt.swartz@lansstyrelsen.se

• Investeringsstöd: E-tjänst, fullmakter, blanketter
Jordbruksverket:
Kundtjänst 0771- 223 223
Välj 2, stöd och ersättningar
Välj 0, företags- och projektstöd
Vid lång kö kan du välja att bli uppringd

mailto:maj-britt.swartz@lansstyrelsen.se


Investeringsstöd Natur- och 
kulturmiljö kan lämnas till

• Företag
• Föreningar & andra organisationer
• Kommuner
• Landsting
• Regioner
• Myndigheter



Syfte & Mål

• Bevara eller utveckla natur- och kulturmiljöer i 
jordbrukslandskap

Inkl. samlingar av hus och byggnader

• Stärka natur- och kulturvärden inom by eller 
bygd

• Ge bättre förutsättningar för besöksnäring och 
annat företagande

• Utveckla området till en attraktiv miljö att bo i

• Främja friluftsliv och rekreation



Prioriteringar

• Utveckla bygden som besöksmål

• Öka tillgängligheten

• Bevara och använda kulturmiljöer

• Uppfylla miljömål

• Fler möjligheter till friluftsliv



Stöd ges till/för

• Kulturhistoriskt värdefulla byggnader

• Återskapa park- och trädgårdsmiljöer, 
murar, gärdsgårdar m.m.

• Anlägga småbiotoper och andra 
värdefulla naturmiljöer t.ex.

öppna diken, vägrenar, stenmurar, åkerholmar, 
odlingsrösen, alléer, oplöjda kantzoner. 



Det här kan du få stöd för

• Köp av nytt eller återanvänt material

• Konsulttjänster för planering och 
utförande



Exempel genomförda 
investeringar

Utveckling av 
hembygdsgård

Utveckling till 
kulturcentrum/
museum



Stödnivå

Egen finansiering:
Företagare 50 %
Förening 10 %
Offentlig aktör 30 %

Medfinansiering:
Förening 25 %

50 000 KR

3 000 000 KR

3 år



Att tänka på

• Inte förvanska eller försämra byggnaders 
utseende eller kulturhistoriska värde 
p.g.a. valda material och metoder

• Sökande måste vara kreditvärdig

• Beslutsomgång



Kontaktuppgifter

• Investeringsstöd Natur- och kulturmiljö, inlämnad ansökan & 
bilagor
Länsstyrelsen i Norrbottens län:
Sara Borgström
Landsbygdsutvecklare
LANDSBYGDSENHETEN
Direkttelefon: 010-225 52 50
sara.borgstrom@lansstyrelsen.se

• Investeringsstöd: E-tjänst, fullmakter, blanketter
Jordbruksverket:
Kundtjänst 0771- 223 223
Välj 2, stöd och ersättningar
Välj 0, företags- och projektstöd
Vid lång kö kan du välja att bli uppringd

mailto:sara.borgstrom@lansstyrelsen.se


Investeringsstöd Kommersiell 
service
• Lokal service

- Dagligvarubutiker
- Drivmedelsanläggningar
- Serviceställen

• Upprätthålla och utveckla
lokal service



Serviceställen kan upprättas i

• Dagligvarubutiker
• Drivmedelsanläggningar
• Gårdsbutiker
• Campingplatser
• Värdshus
• Bygdegårdar
• Andra lämpliga lokaler



Utvecklingsområden 
Serviceställen, exempel
Kombination av dagligvaror & drivmedel

+ Biblioteksverksamhet
+ Medborgarinformation
+ Betaltjänster
+ Ombudsverksamhet (post, paket)
+ Apotek



Kontaktuppgifter

• Investeringsstöd Kommersiell service, inlämnad ansökan & 
bilagor
Länsstyrelsen i Norrbottens län:
Maria Palo Isaksson
Landsbygdsutvecklare
LANDSBYGDSENHETEN
Direkttelefon: 010-225 53 75
Mobil: 070-629 60 57
maria.palo.isaksson@lansstyrelsen.se

• Investeringsstöd: E-tjänst, fullmakter, blanketter
Jordbruksverket:
Kundtjänst 0771- 223 223
Välj 2, stöd och ersättningar
Välj 0, företags- och projektstöd
Vid lång kö kan du välja att bli uppringd

mailto:maj-britt.swartz@lansstyrelsen.se


Jordbruksverket
Information & E-ansökan

Sökväg:
1. Jordbruksverket
2. Stöd
3. Stöd i landsbygds-

programmet
4. Investeringar



Guide till e-tjänst

Sökväg:
1. Jordbruksverket
2. Start
3. Självservice (e-tjänster), blå knapp till höger

4. Sök företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar, 
längst ner på sidan

5. Hur du använder e-tjänsten, lista till vänster



Rådgivning Nya jobb
kan lämnas till
• Små företag inom besöksnäringen

som vill utvecklas

• Jordbruksföretag som vill skapa 
variation i verksamheten



Aktiviteter inom rådgivning

• Affärsutveckling

• Företagsrådgivning

Sker genom:
• Företagsbesök

• På distans



Detaljering av aktiviteter

• Råd och förslag till åtgärder för fortsatt 
utveckling av företaget

• Ekonomianalys av företagets möjligheter 
och behov

• Drifts- och investeringskalkylering

• Resultatbudget med företagets ekonomi

• Kund- och marknadsanalys och 
marknadsföring



Upphandlade rådgivare

• Agneta Sörman, Euro Trade Consultin
- Företagsutveckling

- Affärsutveckling

- Lotsning, finansieringslösningar

• Knytkraft för öppen innovation, ekonomisk 
förening – via underleverantörer

- Personlig rådgivning hos den enskilde entreprenören

- Gemensam rådgivning, när flera entreprenörer möts

• LRF-konsult AB
- Framtidssamtal. Var står du, vart vill du, hur ska du komma dit?

- Handlingsplan för fortsatt utveckling med uppföljning

- Ett möte på företaget där vi går igenom, historia, nutid och framtid



Kostnad exkl. moms

30 % Ditt företag

70 % Länsstyrelsen

Konsult Operativ tid Restid

Euro Trade
Consulting

950 kr 450 kr

Knytkraft, ek. 
för.

900 kr 220 kr

LRF Konsult AB 1 000 kr 400 kr



Information – Nya jobb

Sökväg:
1. Länsstyrelsen 

Norrbotten
2. Företag
3. Samhälle och 

utveckling
4. Stöd till företag
5. Kompetensutveckling 

och rådgivning



Rådgivning kommersiell service
kan lämnas till

• Dagligvarubutiker

• Drivmedelsanläggningar

• Andra serviceställen



Aktiviteter rådgivning

• Affärsutveckling

• Energikartläggning

• Energirådgivning

Sker genom:
• Företagsbesök

• På distans



Rådgivare & Aktivitet

Agneta Sörman, Euro Trade Consulting

Tillsammans med rådgivare

bestämmer du

vad ni ska fokusera på i ditt företag



Kostnad exkl. moms

30 % Ditt företag

70 % Länsstyrelsen

Konsult Operativ tid Restid

Euro Trade
Consulting

900 kr 400 kr



Information – Kommersiell 
service

Sökväg:
1. Länsstyrelsen 

Norrbotten
2. Företag
3. Samhälle och 

utveckling
4. Stöd till företag
5. Investeringar i 

kommersiell och 
offentlig service



Informationsbroschyrer



Tidning



Frågor
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