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8.4. Investeringsstöd för att skapa nya jobb (6.4/6a) 

8.4.1. Övergripande prioriteringar 
De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Investeringsstödet till annan verksamhet 
än jordbruk, trädgård och skogsbruk för att skapa nya jobb är till för att främja diversifiering och 
främja skapandet och utveckling av små företag för att få fler arbetstillfällen på landsbygden (delåt-
gärd 6.4, fokusområde 6a). 

8.4.2. Regionala prioriteringar med kort bakgrund 
Stöd inom åtgärden ges till investeringar i företag som innebär skapande av nya arbetstillfällen. Stö-
det kan sökas av mikroföretag på landsbygden samt av jordbruksföretag, skogsföretag och träd-
gårdsföretag eller medlemmar i dessa som diversifierar sin verksamhet.  
 
Jönköpings län präglas av en lång företagartradition med ett stort antal företagare. För de många 
företag som verkar på landsbygden i Jönköpings län behöver en företagsfrämjande kultur fortsätta 
att utvecklas. Den entreprenörsanda som länge präglat länet, även kallad Gnosjöandan, behöver 
stödjas för att få en levande landsbygd. Enligt forskning som gjorts på Jönköping University fram-
går det att de flesta kommuner i Jönköpings län har en lägre andel nyföretagande givet kommuner-
nas egenskaper (mångfald, storlek, tillväxt, näringsgrensstruktur och arbetslöshet). Diversifiering av 
primärproduktionen underlättar fortlevnaden av just primärproduktionen. Investeringen inom del-
åtgärden ska dock inte konkurrera med den befintliga verksamheten inom primärproduktionen. Ge-
nom att verka för goda möjligheter för företagare på landsbygden, samt att öka mångfalden i nä-
ringslivsstrukturen, kan länet bli levande och utvecklas till sin fulla potential. Företagen på lands-
bygden i Jönköpings län har många olika inriktningar. En av de mest prioriterade arbetsuppgifterna 
för Länsstyrelsen i Jönköpings län i arbetet för landsbygdsutveckling är att skapa förutsättningar för 
konkurrenskraftiga och lönsamma företag på landsbygden.  
 
Exempel på investeringar som går att söka stöd för inom delåtgärden är hantverk, rekreationsmöj-
ligheter och turism, råvaruförädling som inte gäller livsmedel och service till landsbygden, mötes-
platser, grön rehabilitering samt övriga företag belägna på landsbygden.   

8.4.5. Beslutsomgångar och urval av ansökningar 
En beslutsomgång består av följande fyra delar:  

• Ansökningsperiod – tidsintervallet då ansökningar samlas in 
• Urval – ansökningar poängsätts och prioriterade ansökningar väljs ut utifrån urvalskriteri-

erna 
• Handläggning - handläggning och komplettering av prioriterade ansökningar 
• Beslutstillfällen – Länsstyrelsen fattar löpande beslut på de ansökningar som är prioriterade 

förutsatt att de klarar övrig laglighetsprövning 

Ansökningar kommer att ställas i konkurrens mot varandra för att uppnå största möjliga effekt och 
måluppfyllelse i denna åtgärd. Inom varje beslutsomgång sker urvalsprocessen vid ett visst tillfälle 
utifrån urvalskriterierna. Därefter handläggs, kompletteras och beslutas de prioriterade ansökning-
arna löpande inom respektive beslutsomgång. Länsstyrelsen kommer genomföra tre ansökningspe-
rioder per år. Datum för ansökningsperioder finns på Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrel-
sen.se/jonkoping.  
  
 

http://www.framtidenslandsbygd.se/
http://www.framtidenslandsbygd.se/
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Budgeten fördelas enligt följande:  
Cirka 60 procent tilldelas första och andra beslutsomgången som gäller ansökningar inkomna från 
och med 27 augusti 2015 till och med 31 augusti 2016. 
Cirka 40 procent tilldelas de beslutsomgångar som gäller ansökningar inkomna från och med  
1 september 2016 till och med 31 augusti 2017. 
 
 
Inom stödet till investeringar för att skapa nya jobb, besöknäring och diversifiering av landsbygdens 
näringsliv samt investeringar som underlättar vildsvinsköttets väg till konsument kommer Länssty-
relsen att tillämpa utlysningar. Utlysningarna kommer att äga rum vid ett antal tillfällen under pro-
gramperioden, till dess att budgeten tar slut. Tidpunkterna för utlysningarna planeras tillsammans 
med partnerskapet i syfte att säkerställa när och vad marknaden efterfrågar. Ansökningar kommer 
att ställas i konkurrens mot varandra för att uppnå största möjliga effekt och måluppfyllelse i denna 
åtgärd.  
Utlysningen annonseras på Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/jonkoping.  Ansök-
ningar inom stödet till investeringar för att skapa nya jobb och skapa nya jobb inom besöksnäring 
och diversifiering av landsbygdens näringsliv ska nå minst 300 poäng. Ansökningar inom investe-
ringar som underlättar vildsvinsköttets väg till konsument ska nå minst 200 poäng i urvalskriterierna 
för att kunna beviljas stöd. Ju högre summa poäng, desto högre möjlighet till stöd. De ansökningar 
med högst poäng i urvalskriterierna kommer att ges stöd utifrån avsatt budget. För att en ansökan 
ska kunna ges stöd ska minst två urvalskriterier ge poäng. Om ansökningar behöver särskiljas ges 
den först inkomna ansökan förtur. Budgeten för utlysningen avgör hur många ansökningar som kan 
beviljas stöd. 
 

Nya jobb, besöksnäring och diversifiering av landsbygdens näringsliv 

Länsstyrelsen kan komma att göra en utlysning under 2022.  

Investeringar som underlättar vildsvinsköttets väg till konsument  

Länsstyrelsen kommer att göra en utlysning under 2022.  

 
Alla ansökningar som uppfyller grundkraven för åtgärden kommer att bedömas och poängsättas ut-
ifrån nedanstående urvalskriterier. Vid respektive beslutstillfälle ska Länsstyrelsen hantera aktuella 
ansökningar enligt följande:  
 
• För ansökningar inom nya jobb och skapa nya jobb inom besöksnäring och diversifiering av 

landsbygdens näringsliv krävs minst 300 poäng från urvalskriterierna för att prioriteras.  
• För ansökningar riktade mot vildsvin krävs minst 200 poäng från urvalskriterierna för att priori-

teras. 
• Åtminstone två urvalskriterier måste ge poäng för att ansökan ska kunna prioriteras. 
• Om ansökningar med lika poäng behöver särskiljas ges den först inkomna ansökan förtur. 
• De ansökningar med högst poäng och som rymmer inom avsatt budget för respektive be-

slutsomgång kommer att beviljas stöd. 
• När pengarna i en beslutsomgång inte räcker, se avsnitt 4.3.1 och 4.3.2. 

 

http://www.framtidenslandsbygd.se/
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8.4.6. Urvalskriterier 
(Delåtgärd 6.4, fokusområde 6a) 
Urvalskriterierna används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra ansökningar. 
Alla urvalskriterier och poängsättningar har en bedömningsgrund knuten till sig. Bedömningsgrun-
derna förklarar hur poängsättningen sker och på vilka grunder ansökan poängsätts.  

Nationella och regionala urvalskriterier 

Investeringar för att skapa nya jobb samt skapa nya jobb inom besöksnäring och diversifiering av 
landsbygdens näringliv 

 
Nationella urvalskriterier med 
regionalt anpassat kriterium 

Poängsättning Viktning 

5. Investeringen ger 
arbetstillfällen på 
landsbygden 

1 poäng: Investeringen leder till ökad sysselsättning från 
deltid till heltid 
3 poäng: Investeringen skapar ett nytt arbetstillfälle i före-
taget 
4 poäng: Investeringen skapar mer än ett arbetstillfälle i 
företaget 
+1 poäng: Investeringen leder till sysselsättning hela året 

30 

6. Investeringen bidrar 
till att uppfylla nat-
ionella miljö- och 
klimatmål. 

+2 poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla minst ett 
nationellt miljökvalitetsmål 
+2 poäng: Delar i investeringen ger extra bidrag till miljö-
kvalitetsmålen  
+1 poäng: Investeringen bidrar till ett extra energieffektivt 
företag 

10 

7. Investeringen bidrar 
till införandet av nya 
produkter, tjänster 
eller arbetsmetoder 
(innovation). 

+3 poäng: Investeringen medför att ny produktion startas 
och/eller att nya tjänster erbjuds i området 
+2 poäng: Investeringen har en tydlig innovativ inriktning 

10 

8. Den som söker stöd 
har kunskap, kom-
petens och genom-
förande-kapacitet 
för investeringen. 

+1 poäng: Tillräcklig, egen eller köpt kompetens finns för 
att genomföra investeringen 
+2 poäng: Den som söker stöd har erfarenhet av plane-
rad verksamhet som anställd eller egen företagare 
+1 poäng: Den som söker stöd har en tydlig och relevant 
målbild 
+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning 

15 

9. Företaget är i behov 
av stöd för att 
kunna genomföra 
investeringen. 

+1 poäng: Utan stöd genomförs inte investeringen i nå-
gon grad 
+1 poäng: Utan stöd förhindras den fortsatta utvecklingen 
av affärsverksamheten, utöver investeringen 
+1 poäng: Kassalikviditeten efter investering är mindre än 
1 
+1 poäng: Självfinansieringsgraden är mindre än 1 
+1 poäng: Soliditeten är mindre än 25 % 

10 

10. Det finns ett identifi-
erat regionalt be-
hov av Investe-
ringen 

+1 poäng: Investeringen bidrar till att marknaden i områ-
det utvecklas   
+1 poäng: Investeringen bidrar till att skapa arbetstillfällen  
+1 poäng: Investeringen gynnar områdets attraktionskraft  
+2 poäng: Investeringen utvecklar bygden som besöks-
mål  
 

25 
 

Summa viktning  100 

 

Investeringar som underlättar vildsvinsköttets väg till konsument 

Nationella urvalskriterier med 
regionalt anpassat kriterium 

Poängsättning Viktning 
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1. Investeringen ger 
arbetstillfällen på 
landsbygden 

1 poäng: Investeringen leder till ökad sysselsättning från 
deltid till heltid 
3 poäng: Investeringen skapar ett nytt arbetstillfälle i före-
taget 
4 poäng: Investeringen skapar mer än ett arbetstillfälle i 
företaget 
+1 poäng: Investeringen leder till sysselsättning hela året 

30 

2. Investeringen bidrar 
till att uppfylla nat-
ionella miljö- och 
klimatmål. 

+2 poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla minst ett 
nationellt miljökvalitetsmål 
+2 poäng: Delar i investeringen ger extra bidrag till miljö-
kvalitetsmålen  
+1 poäng: Investeringen bidrar till ett extra energieffektivt 
företag 

10 

3. Investeringen bidrar 
till införandet av nya 
produkter, tjänster 
eller arbetsmetoder 
(innovation). 

+3 poäng: Investeringen medför att ny produktion startas 
och/eller att nya tjänster erbjuds i området 
+2 poäng: Investeringen har en tydlig innovativ inriktning 

10 

4. Den som söker stöd 
har kunskap, kom-
petens och genom-
förande-kapacitet 
för investeringen. 

+1 poäng: Tillräcklig, egen eller köpt kompetens finns för 
att genomföra investeringen 
+2 poäng: Den som söker stöd har erfarenhet av plane-
rad verksamhet som anställd eller egen företagare 
+1 poäng: Den som söker stöd har en tydlig och relevant 
målbild 
+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning 

15 

5. Företaget är i behov 
av stöd för att 
kunna genomföra 
investeringen. 

+1 poäng: Utan stöd genomförs inte investeringen i nå-
gon grad 
+1 poäng: Utan stöd förhindras den fortsatta utvecklingen 
av affärsverksamheten, utöver investeringen 
+1 poäng: Kassalikviditeten efter investering är mindre än 
1 
+1 poäng: Självfinansieringsgraden är mindre än 1 
+1 poäng: Soliditeten är mindre än 25 % 

10 

6. Det finns ett identifi-
erat regionalt be-
hov av Investe-
ringen 

 
+5 poäng: Investeringen använder lokala naturresurser 
 

25 
 

Summa viktning  100 
 

Bedömningsgrunder för investeringar för att skapa nya jobb samt skapa 
nya jobb inom besöksnäring och diversifiering av landsbygdens näringliv 

1. Investeringen ger arbetstillfällen på landsbygden 
Arbetstillfällen ska vara nyskapade och bestående räknat som årsarbetskrafter.  Bestående innebär 
att arbetstillfället ska finnas kvar på längre sikt, inte bara under projekttiden. I detta inkluderas även 
"egenföretag" (alla företagsformer), där personen helt eller delvis övergår till att arbeta i sitt företag. 
Ideellt arbete räknas inte som arbetstillfällen. Arbetstillfällen genom underleverantörer med egen F-
skattsedel räknas med om de skapats som en direkt följd av investeringen. För urvalskriteriet räknas 
enbart arbetstillfällen på landsbygden. 
• 1 poäng: Investeringen leder till ökad sysselsättning från deltid till heltid 
• 3 poäng: Investeringen skapar ett nytt arbetstillfälle i företaget 
• 4 poäng: Investeringen skapar mer än ett arbetstillfälle i företaget 
• +1 poäng: Investeringen leder till sysselsättning hela året 

1 poäng: Investeringen leder till ökad sysselsättning från deltid till heltid 
En poäng ges om investeringen ger heltidssysselsättning för en person som tidigare har arbetat del-
tid i företaget. Deltid är mindre än 1720 timmar per år. 
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3 poäng: Investeringen skapar ett nytt arbetstillfälle i företaget 
Tre poäng ges om investeringen leder till att företaget kan sysselsätta en ny person på heltid eller 
halvtid. Med halvtid avses minst 50 % av ett årsarbetstillfälle d.v.s. minst 860 timmar. Personen har 
inte varit anställd i företaget tidigare. 
 
4 poäng: Investeringen skapar mer än ett arbetstillfälle i företaget 
Fyra poäng ges om investeringen leder till att mer än en ny person får sysselsättning i företaget på 
heltid eller halvtid. Med halvtid avses minst 50 % av ett årsarbetstillfälle d.v.s. minst 860 timmar.  
Berörda personer har inte varit anställda i företaget nyligen. 
 
+1 poäng: Investeringen leder till sysselsättning hela året 
Ett extra poäng ges till investeringar som räknas som mer än enbart säsongsarbete.   

2. Investeringen bidrar till att uppfylla nationella miljö- och klimatmål 
• +2 poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla minst ett nationellt miljökvalitetsmål 
• +2 poäng: Delar i investeringen ger extra bidrag till miljökvalitetsmålen  
• +1 poäng: Investeringen bidrar till ett extra energieffektivt företag 

+2 poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla minst ett nationellt miljökvalitetsmål 
Två poäng ges till verksamheter som bidrar till de nationella miljökvalitetsmålen. Det kan tillexem-
pel gälla satsningar inom turismsektorn som bidrar till öppna betesmarker, gynnar kulturmiljön eller 
den biologiska mångfalden. Ett annat exempel är företag som driver restauranger eller säljer mat-
hantverk där råvaran är ekologisk, lokalt producerad eller säsongsanpassad. Lokalt producerat räk-
nas som inom eget eller angränsande landskap. Företag som bedriver verksamheter inom energipro-
duktion och energieffektivisering är andra exempel på företag som är kvalificerade till poängen.   
 
+2 poäng: Delar i investeringen ger extra bidrag till miljökvalitetsmålen 
Två poäng ges till den som söker stöd om det ingår delar i investeringen som är bra för miljön. Det 
kan till exempel vara en investering där ett miljöcertifieringssystem ingår.  
 
+1 poäng: Investeringen bidrar till ett extra energieffektivt företag 
En poäng ges till de företag som med investeringen använder sig av energikällor eller teknik som 
gör företaget energieffektivt.  Det kan till exempel vara investeringar i byggnader, anläggningar och 
maskiner med fokus på energieffektivitet.  

3. Investeringen bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller arbetsme-
toder (innovation) 

• +3 poäng: Investeringen medför att ny produktion startas och/eller att nya tjänster erbjuds i 
området 

• +2 poäng: Investeringen har en tydlig innovativ inriktning 

+3 poäng: Investeringen medför att ny produktion startas eller att nya tjänster erbjuds i området 
Tre poäng ges till investeringar som medför nya verksamheter i området. 
 
+2 poäng: Investeringen har en tydlig innovativ inriktning 
Två ges till investeringar som har ett koncept som visar potential att utveckla branschen eller områ-
det i en positiv riktning.  
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4. Den som söker stöd har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet för 
investeringen 
• +1 poäng: Tillräcklig, egen eller köpt kompetens finns för att genomföra investeringen 
• +2 poäng: Den som söker stöd har erfarenhet av planerad verksamhet som anställd eller egen 

företagare 
• +1 poäng: Den som söker stöd har en tydlig och relevant målbild 
• +1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning 

+1 poäng: Tillräcklig, egen eller köpt kompetens finns för att genomföra investeringen 
En poäng ges om den som söker stöd kan visa att han eller hon har tillräcklig kompetens för att 
kunna genomföra och planera för investeringen. Det kan vara så att den som söker har kompetens, 
antingen själv eller via en anställd, eller inköpt. 
 
+2 poäng: Den som söker stöd har erfarenhet av planerad verksamhet som anställd eller egen företagare 
Två poäng ges när det finns yrkeserfarenhet inom företaget som gäller för den investering som fö-
retaget ska göra. Om företaget saknar kompetens är risken stor att investeringen inte kommer att ge 
förväntat resultat. 
 
+1 poäng: Den som söker stöd har en tydlig och relevant målbild 
En poäng ges om företaget har en tydlig och relevant målbild på både kort och lång sikt. Målbilden 
ska ge underlag för en bedömning om investeringen kommer att bli genomförd på ett framgångs-
rikt sätt och också ge önskat resultat. Företagets kvaliteter och drivkrafter har här stor betydelse.   
 
+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning 
En poäng ges om företaget samarbetar med andra företag, ingår i ett nätverk eller verkar organisat-
ionsöverskridande. Samverkan kan bland annat leda till mindre riskexponering och bättre mark-
nadsanpassningar. Det kan också innebära bättre lösningar på kapitalförsörjning. 

5. Företaget är i behov av stöd för att kunna genomföra investeringen 
• +1 poäng: Utan stöd genomförs inte investeringen  
• +1 poäng: Utan stöd förhindras den fortsatta utvecklingen av affärsverksamheten, utöver inve-

steringen 
• +1 poäng: Kassalikviditeten efter investeringen är mindre än 
• +1 poäng: Självfinansieringsgraden är mindre än  
• +1 poäng: Soliditeten är mindre än 25 procent 

1 poäng: Utan stöd genomförs inte investeringen  
En poäng ges om investeringen inte genomförs alls utan stöd. I ansökan ska den som söker ha mo-
tiverat varför investeringen inte kommer att genomföras. Det kan till exempel vara att risken är för 
hög för att satsa själv eller att avkastningen är för dålig. 
 
+1 poäng: Utan stöd förhindras den fortsatta utvecklingen av verksamheten, utöver investeringen 
En poäng ges om den fortsatta utvecklingen av affärsverksamheten inte går att genomföra när den 
som söker inte får något investeringsstöd. Det kan till exempel vara om andra planerade investe-
ringar kommer att påverkas negativt av att den här investeringen inte blir av. 
 
Följande 3 poängsättningar räknas ut av IT-systemet 
Det IT-system som används i handläggningen använder de uppgifter som finns i ansökan för att 
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beräkna kassalikviditet, självfinansieringsgrad och soliditet. Dessa nyckeltal visar om företaget är i 
behov av stöd för att genomföra investeringen.  
 
+1 poäng: Kassalikviditeten efter investeringen är mindre än 1  
En ansträngd likviditet är problem för många företag som vill investera. Ett centralt mått är kassa-
likviditet. Om kassalikviditeteten efter investeringen, utan investeringsstöd är mindre än 1 ges ett 
extra poäng.  
+1 poäng: Självfinansieringsgraden är mindre än 1 
Förmågan att finansiera investeringar med företagets egna pengar påverkar behovet av stöd. Poäng 
ges om investeringens storlek i förhållande till årets avskrivningar och resultat är mindre än 1.  
 
+1 poäng: Soliditeten är mindre än 25 procent 
Solida företag har goda möjligheter att finansiera investeringar utan statligt stöd. Om företaget har 
en soliditet enligt senaste bokslut på mindre än 25 procent ges en extra poäng. Då har vi tagit hän-
syn till att tillgångarnas värde enligt bokslut sällan speglar tillgångarnas marknadsvärde.  

Det finns ett identifierat regionalt behov av investeringen 

Stöd ges till investeringar utifrån de behov och prioriteringar som finns i de regionala handlingspla-
nerna.    
 
 
Ansökningar från följande företag/investeringar kommer att få 0 poäng för det regionala urvalskri-
teriet: 

• Större företag än mikroföretag. Endast företag som vid tidpunkten för ansökan definieras 
som mikroföretag, det vill säga företag med 1-9 anställda samt med en balansomslutning 
eller omsättning som inte överstiger 2 miljoner euro per år kan få poäng inom det regionala 
urvalskriteriet då de är särskilt prioriterade i länet.  

• De investeringar som görs i syfte av enbart underhåll, utbyte av en anläggning eller utrust-
ning mot liknande som i huvudsak har samma funktion, prestanda och egenskap. 

 
Stöd ges till investeringar utifrån de behov och prioriteringar som finns i de regionala handlingspla-
nerna.    
 
+1 poäng: Investeringen bidrar till att marknaden i området utvecklas. 
Investeringen gynnar den lokala marknadens utbud av varor eller tjänster. Lokal marknad innebär i 
detta fall marknaden inom länets gränser. Poäng ges till ansökningar där investeringen leder till att 
landsbygdens resurser; mark eller byggnader används. Det kan handla om råvaruförädling som inte 
är livsmedel eller att ge service och omsorg. 
 
+1 poäng: Investeringen bidrar till att skapa arbetstillfällen. 
Här ges poäng där investeringen leder till att sysselsättningen ökar och det skapas ett nytt arbetstill-
fälle i företaget, dock minst 860 timmar. Med ett nytt arbetstillfälle avses att befintligt eller nytt före-
tag nyanställer en person eller att ett nystartat företag ger ett arbetstillfälle för ägaren. Personen har 
inte varit anställd i företaget tidigare. För poäng förutsätts att företaget ska skapa minst ett nytt ar-
betstillfälle och en långsiktig lönsam verksamhet. 
 
+1 poäng: Investeringen gynnar områdets attraktionskraft. 
Investeringen gynnar service och/eller infrastruktur på landsbygden och därigenom områdets at-
traktionskraft.  
 
+2 poäng: Investeringen utvecklar bygden som besöksmål. 
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Affärsplanen visar på att landsbygdens resurser används som grund för turism, boende och företa-
gande eller investeringen bidrar till vidareutveckling och paketering av besöksnäring. Exempelvis 
investeringar som särskilt uppmärksammar de behov som internationella besökare har eller att inve-
steringen leder till ett utvecklat samarbete inom besöksnäringen i ett geografiskt område.   

Bedömningsgrunder för investeringar som underlättar vildsvinsköttets väg 
til konsument 

1. Investeringen ger arbetstillfällen på landsbygden 
Arbetstillfällen ska vara nyskapade och bestående räknat som årsarbetskrafter.  Bestående innebär 
att arbetstillfället ska finnas kvar på längre sikt, inte bara under projekttiden. I detta inkluderas även 
"egenföretag" (alla företagsformer), där personen helt eller delvis övergår till att arbeta i sitt företag. 
Ideellt arbete räknas inte som arbetstillfällen. Arbetstillfällen genom underleverantörer med egen F-
skattsedel räknas med om de skapats som en direkt följd av investeringen. För urvalskriteriet räknas 
enbart arbetstillfällen på landsbygden. 
• 1 poäng: Investeringen leder till ökad sysselsättning från deltid till heltid 
• 3 poäng: Investeringen skapar ett nytt arbetstillfälle i företaget 
• 4 poäng: Investeringen skapar mer än ett arbetstillfälle i företaget 
• +1 poäng: Investeringen leder till sysselsättning hela året 

1 poäng: Investeringen leder till ökad sysselsättning från deltid till heltid 
En poäng ges om investeringen ger heltidssysselsättning för en person som tidigare har arbetat del-
tid i företaget. Deltid är mindre än 1720 timmar per år. 
 
3 poäng: Investeringen skapar ett nytt arbetstillfälle i företaget 
Tre poäng ges om investeringen leder till att företaget kan sysselsätta en ny person på heltid eller 
halvtid. Med halvtid avses minst 50 % av ett årsarbetstillfälle d.v.s. minst 860 timmar. Personen har 
inte varit anställd i företaget tidigare. 
 
4 poäng: Investeringen skapar mer än ett arbetstillfälle i företaget 
Fyra poäng ges om investeringen leder till att mer än en ny person får sysselsättning i företaget på 
heltid eller halvtid. Med halvtid avses minst 50 % av ett årsarbetstillfälle d.v.s. minst 860 timmar.  
Berörda personer har inte varit anställda i företaget nyligen. 
 
+1 poäng: Investeringen leder till sysselsättning hela året 
Ett extra poäng ges till investeringar som räknas som mer än enbart säsongsarbete.   

2. Investeringen bidrar till att uppfylla nationella miljö- och klimatmål 
• +2 poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla minst ett nationellt miljökvalitetsmål 
• +2 poäng: Delar i investeringen ger extra bidrag till miljökvalitetsmålen  
• +1 poäng: Investeringen bidrar till ett extra energieffektivt företag 

+2 poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla minst ett nationellt miljökvalitetsmål 
Två poäng ges till verksamheter som bidrar till de nationella miljökvalitetsmålen. Det kan tillexem-
pel gälla satsningar inom turismsektorn som bidrar till öppna betesmarker, gynnar kulturmiljön eller 
den biologiska mångfalden. Ett annat exempel är företag som driver restauranger eller säljer mat-
hantverk där råvaran är ekologisk, lokalt producerad eller säsongsanpassad. Lokalt producerat räk-
nas som inom eget eller angränsande landskap. Företag som bedriver verksamheter inom energipro-
duktion och energieffektivisering är andra exempel på företag som är kvalificerade till poängen.   
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+2 poäng: Delar i investeringen ger extra bidrag till miljökvalitetsmålen 
Två poäng ges till den som söker stöd om det ingår delar i investeringen som är bra för miljön. Det 
kan till exempel vara en investering där ett miljöcertifieringssystem ingår.  
 
+1 poäng: Investeringen bidrar till ett extra energieffektivt företag 
En poäng ges till de företag som med investeringen använder sig av energikällor eller teknik som 
gör företaget energieffektivt.  Det kan till exempel vara investeringar i byggnader, anläggningar och 
maskiner med fokus på energieffektivitet.  

3. Investeringen bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller arbetsme-
toder (innovation) 
• +3 poäng: Investeringen medför att ny produktion startas och/eller att nya tjänster erbjuds i 

området 
• +2 poäng: Investeringen har en tydlig innovativ inriktning 

+3 poäng: Investeringen medför att ny produktion startas eller att nya tjänster erbjuds i området 
Tre poäng ges till investeringar som medför nya verksamheter i området. 
 
+2 poäng: Investeringen har en tydlig innovativ inriktning 
Två ges till investeringar som har ett koncept som visar potential att utveckla branschen eller områ-
det i en positiv riktning.  

4. Den som söker stöd har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet för 
investeringen 
• +1 poäng: Tillräcklig, egen eller köpt kompetens finns för att genomföra investeringen 
• +2 poäng: Den som söker stöd har erfarenhet av planerad verksamhet som anställd eller egen 

företagare 
• +1 poäng: Den som söker stöd har en tydlig och relevant målbild 
• +1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning 

+1 poäng: Tillräcklig, egen eller köpt kompetens finns för att genomföra investeringen 
En poäng ges om den som söker stöd kan visa att han eller hon har tillräcklig kompetens för att 
kunna genomföra och planera för investeringen. Det kan vara så att den som söker har kompetens, 
antingen själv eller via en anställd, eller inköpt. 
 
+2 poäng: Den som söker stöd har erfarenhet av planerad verksamhet som anställd eller egen företagare 
Två poäng ges när det finns yrkeserfarenhet inom företaget som gäller för den investering som fö-
retaget ska göra. Om företaget saknar kompetens är risken stor att investeringen inte kommer att ge 
förväntat resultat. 
 
+1 poäng: Den som söker stöd har en tydlig och relevant målbild 
En poäng ges om företaget har en tydlig och relevant målbild på både kort och lång sikt. Målbilden 
ska ge underlag för en bedömning om investeringen kommer att bli genomförd på ett framgångs-
rikt sätt och också ge önskat resultat. Företagets kvaliteter och drivkrafter har här stor betydelse.   
 
+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning 
En poäng ges om företaget samarbetar med andra företag, ingår i ett nätverk eller verkar organisat-
ionsöverskridande. Samverkan kan bland annat leda till mindre riskexponering och bättre mark-
nadsanpassningar. Det kan också innebära bättre lösningar på kapitalförsörjning.  
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Företaget är i behov av stöd för att kunna genomföra investeringen 
• +1 poäng: Utan stöd genomförs inte investeringen  
• +1 poäng: Utan stöd förhindras den fortsatta utvecklingen av affärsverksamheten, utöver inve-

steringen 
• +1 poäng: Kassalikviditeten efter investeringen är mindre än 
• +1 poäng: Självfinansieringsgraden är mindre än  
• +1 poäng: Soliditeten är mindre än 25 procent 

1 poäng: Utan stöd genomförs inte investeringen  
En poäng ges om investeringen inte genomförs alls utan stöd. I ansökan ska den som söker ha mo-
tiverat varför investeringen inte kommer att genomföras. Det kan till exempel vara att risken är för 
hög för att satsa själv eller att avkastningen är för dålig. 
 
+1 poäng: Utan stöd förhindras den fortsatta utvecklingen av verksamheten, utöver investeringen 
En poäng ges om den fortsatta utvecklingen av affärsverksamheten inte går att genomföra när den 
som söker inte får något investeringsstöd. Det kan till exempel vara om andra planerade investe-
ringar kommer att påverkas negativt av att den här investeringen inte blir av. 
 
Följande 3 poängsättningar räknas ut av IT-systemet 
Det IT-system som används i handläggningen använder de uppgifter som finns i ansökan för att 
beräkna kassalikviditet, självfinansieringsgrad och soliditet. Dessa nyckeltal visar om företaget är i 
behov av stöd för att genomföra investeringen.  
 
+1 poäng: Kassalikviditeten efter investeringen är mindre än 1  
En ansträngd likviditet är problem för många företag som vill investera. Ett centralt mått är kassa-
likviditet. Om kassalikviditeteten efter investeringen, utan investeringsstöd är mindre än 1 ges ett 
extra poäng.  
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+1 poäng: Självfinansieringsgraden är mindre än 1 
Förmågan att finansiera investeringar med företagets egna pengar påverkar behovet av stöd. Poäng 
ges om investeringens storlek i förhållande till årets avskrivningar och resultat är mindre än 1.  
 
+1 poäng: Soliditeten är mindre än 25 procent 
Solida företag har goda möjligheter att finansiera investeringar utan statligt stöd. Om företaget har 
en soliditet enligt senaste bokslut på mindre än 25 procent ges en extra poäng. Då har vi tagit hän-
syn till att tillgångarnas värde enligt bokslut sällan speglar tillgångarnas marknadsvärde.  

Det finns ett identifierat regionalt behov av investeringen 
Stöd ges till investeringar utifrån de behov och prioriteringar som finns i de regionala handlingspla-
nerna.     
 
+5 poäng: Investering använder lokala naturresurser 
Ansökningar som kommer in vid utlysningar inom vildsvinshantering får poäng om de bedöms 
svara upp mot målen formulerade i utlysningen. 

8.4.7. Investeringar som inte prioriteras regionalt  
Ansökningar från följande företag kommer inte att få några poäng för det regionala urvalskriteriet: 

• Större företag än mikroföretag 
• Regionala poäng ges ej till ny- om eller tillbyggnad av uthyrningsstugor – undantag från 

detta kan prövas om de ingår i annan mer omfattande turistverksamhet och som en del i en 
full sysselsättning inom turism/upplevelse. 

8.4.8. Stödnivå 
Stödnivån är 40 procent av stödberättigande kostnader upp till högsta stödbelopp. I Jönköpings län 
är högsta stödbelopp 600 000 kronor per stödmottagare. En stödmottagare kan sammanlagt endast 
få stöd upp till det högsta stödbeloppet inom en period av tre år. Detta gäller per delåtgärd och fo-
kusområde och tiden räknas från den först inkomna ansökan. I normalfallet begränsas stödtaket till 
ett:  

• företag med samma ägare eller  
• partnerföretag eller  
• anknutna företag eller 
• företag som bedriver verksamhet på samma fastighet. 

Stödbeloppet begränsas enligt Kommissionens förordning om stöd av mindre betydelse17. 
I totalsumman ska också andra stöd av mindre betydelse som stödmottagaren har fått under 3-års-
perioden räknas med. Begränsningen innebär att det totala stödet inte får överstiga 200 000 euro 
under tre beskattningsår, det vill säga året för beslut samt de två föregående beskattningsåren. Be-
gränsningen gäller per stödmottagare.  

Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 100 000 kronor i stödberättigande utgif-
ter. 
 

 
17 Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse 




