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Inför sammanträdet lämnas följande informationer: 
 
Ansökan om företagsstöd och projektstöd (bilaga A) 
Veronika Tikka, Thomas Stattin, Eva Henriksson, Nils Sjölén 
 
Regionala riktlinjer projektstöd – Diskussionspunkt (bilaga A) 
Veronika Tikka 

 
Bemyndigande (bilaga B) 
Peter Ekdahl 

 
Öka tillgängligheten med validering (bilaga C) 
Rolf Bäckman 
 
Förvaltningsdirektörens rapport  
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§ 104 Val av justerare 
 
Regionala utvecklingsutskottet beslutar 
 
att utse Sarah Karlsson att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
 
§ 105 Fastställande av föredragningslista 
 
Då inga extra ärenden föreligger beslutar regionala utvecklingsutskottet 
 
att fastställa upprättat förslag till föredragningslista. 
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§ 106 Ansökan om projektstöd – Kompetenskompassen 
 
Diarienummer: 22RS12872 
Ärendeansvarig: Peter Ekdahl  
Handläggare: Veronica Tikka 

 
Sökande:   Handelskammaren Mittsveriges Service AB 
Projektperiod: 2023-02-01 till 2025-12-31 
Projektbudget: 28 572 224 kronor 
Medfinansiering 1:1:  6 910 123 kronor, 24 procent av total budget 
NYPS ärende-id: 20358872 
 
Ärendebeskrivning 
Som regionalt utvecklingsansvarig aktör i Västernorrland hanterar Region 
Västernorrland statliga medel för att främja regionala tillväxtåtgärder, 1:1-anslaget. 
Projektstöd kan beviljas till regionala projekt, till medfinansiering till 
strukturfondsprojekt eller medfinansiering i olika EU-program, exempelvis 
Interreg-program. Beviljad medfinansiering belastar anslag 1:1 regionala 
tillväxtåtgärder. 
 
Utlysning 
Projektet söker finansiering inom Svenska ESF-rådets utlysning ”Samverkan och 
distansöverbryggande kapacitet för att öka tillgång till utbildning och 
kompetensutveckling Mellersta Norrland” inom ESF+ programområde D: Öka 
kapaciteten i den glesa geografin.  
 
Sökande 
Handelskammaren Mittsverige är en politiskt obunden näringslivsorganisation med 
medlemsföretag i Västernorrlands och Jämtlands län som driver påverkansarbete 
inom infrastruktur, internationell handel och kompetensförsörjning. 
Handelskammaren Mittsverige driver projekten ”Framtidsvalet 2.0” och 
”Framtidsvalet Jämtland Härjedalen” i Västernorrland respektive Jämtland sedan år 
2020. 
 
Sammanfattning av projektet 
Projektet syftar till att skapa en systematisk och strukturell samverkan mellan skola 
och arbetsliv för att säkerställa att utflödet av kompetens i skolsystemet matchar 
regionens behov. Projektet avser att göra detta genom arbetspaketen: Samverkan 
skola och näringsliv, Företagens attraktionskraft och Arbetsmarknadskunskap.  
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Projektets mål är att: 
‐ Bilda långsiktiga strukturer för samverkan mellan skola och arbetsliv för att möta 

företagens och organisationers föränderliga kompetensbehov.  
‐ Ge företag ny kunskap i att attrahera elever och studenter som ska ut på 

arbetsmarknaden.  
‐ Ge elever, oavsett bakgrund, ny kunskap för att göra medvetna utbildnings- och 

yrkesval som ligger i linje med företags och organisationers behov. 
 

Bedömning 
Projektet fokuserar på en strategisk viktig utmaning i vår region. Det är efterfrågat med en 
kraftsamling i arbetet för länets kompetensförsörjning.  
 
Handelskammaren Mittsverige har flerårig erfarenhet av att driva projekt i Västernorrland 
och Jämtland, kompetens om den lokala och regionala arbetsmarknaden och relevanta 
kontakter inom olika branscher och kommunernas skolverksamhet. Länets samtliga 
kommuner omfattas av projektet och bidrar med medfinansiering. Projektet avser även att 
samarbeta med Mittuniversitetet, Örnsköldsviks industrigrupp, Bron Innovation, IUC-Z 
Group, Företagarna och Jämtland Härjedalen Turism.  
 
Jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet är integrerat i projektets aktiviteter, 
exempelvis avseende vilka yrkesrepresentanter som lyfts för att uppmuntra elever att ta 
medvetna val oberoende av bakgrund, kön, etnicitet eller funktionsförmåga.  
 
Projektet har en tydlig koppling till Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi (RUS) 
under målområdet ”År 2030 är Västernorrland platsen där företag och organisationer 
väljer att växa” med prioriteringen Skola och arbetsliv samverkar kring 
arbetsmarknadens möjligheter för ökad matchningsgrad. Projektet syftar till att stärka 
kopplingen mellan skola och arbetsliv. 
 
Projektet går även i linje med Västernorrlands regionala innovationsstrategi för smart 
specialisering. Elever i länets kommuner förväntas att erhålla kunskap om regionens 
arbetsmarknad och karriärmöjligheter inom branscher kopplat till styrkeområdena 
Govtech, Avancerad specialtillverkning, Förnybar energi, Komplexa produktions- och 
verksamhetssystem och Skoglig bioekonomi. 

 
Beslutsunderlag 
Besluts PM, Kompetenskompassen, bilaga  
Originalansökan, Kompetenskompassen, bilaga 
Registerutdrag, Kompetenskompassen, bilaga 
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Beslut: 
 
Regionala utvecklingsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar 
 
att bevilja projektsökande 6 910 123 kronor, som medfinansiering till  
projektet ”Kompetenskompassen”; samt 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
 
 
 
Jäv 
Sara Nylund (S) anmäler jäv. 
 
Bertil Kjellberg (M) inträder som ordförande i detta ärende. 
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§ 107 Ansökan om företagsstöd – Norrfällsvikens Turism AB  
 
Diarienummer: 22RS11515 
Ärendeansvarig: Peter Ekdahl 
Handläggare: Thomas Stattin 

 
Total investering:  23 721 989 kr 
Stödbelopp: 8 302 696 kr 
Stödprocent:          35% 
NYPS Ärendeid:   20340673  
  
Ärendebeskrivning 
Som regionalt utvecklingsansvarig aktör i Västernorrland hanterar Region 
Västernorrland statliga medel för att främja regionala tillväxtåtgärder, 1:1-anslaget. 
Stödhanteringen styrs av förordningar och beviljas till företag som skapar varaktig 
sysselsättning, bedöms få långsiktig lönsamhet och bedrivs på marknadsmässiga 
villkor. Beviljad medfinansiering belastar anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder. 

 
Sökandeföretaget 
Norrfällsvikens Turism Aktiebolag bedriver sin campingverksamhet vid 
Norrfällsviken i Kramfors kommun. Verksamheten finns vackert beläget mitt i 
Höga kusten med närhet till fyra naturreservat. Campingen innefattar 
uthyrningsplatser för husvagn, husbil och tält samt uthyrningsstugor och hotellrum.  

 
Sammanfattning av investeringen 
Investeringen består av ny- och ombyggnation av servicehus, standardhöjande 
tillbyggnationer av stugor och nybyggnation av hotellhus samt iordningställande av 
flertalet husvagnsplatser. 
 
Investeringen syftar till att skapa en stor komplett turismanläggning som stärker 
företagets konkurrenskraft och genererar flertalet nyanställningar 

 
Bedömning 
Investeringen bedöms bidra till flera av målen i den regionala utvecklingsstrategin 
(RUS). Nya arbetstillfällen skapas vilket stimulerar regionens utveckling då fler kan 
leva och verka i området, vilket bidrar till RUS:ens målområde där Västernorrland 
är en plats som människor väljer för att leva och besöka. 
 
Satsningen som Norrfällsvikens Turism Aktiebolag genomför skapar goda 
möjligheter till hållbar tillväxt, vilket bidrar till RUS:ens målområde där 
Västernorrland är platsen där företag och organisationer väljer att växa. 
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Investeringen förväntas bidra till att stärka regionens attraktionskraft som 
besöksmål. Med genomförd investering utökas regionens boendekapacitet och fler 
turister ges möjlighet att uppleva Höga Kustens breda utbud av natur, kultur och 
upplevelser, vilket förväntas skapa flertalet positiva effekter och ringar på vattnet i 
länets näringsliv och samhälle.  
 
Investeringen harmoniserar även med Tillväxtstrategin för Västernorrlands 
besöksnäring med dess strategiska prioriteringar och utvecklingsfrågor.  
    
Tillväxtverksamhetens bedömning är att företagsledningen har god kompetens och 
drivkraft för att framgångsrikt genomföra investeringen och företaget bedöms 
bedriva ett ansvarsfullt företagande med god personalomsorg. Företagets  
förutsättningar att skapa långsiktig hållbar tillväxt bedöms därför som goda 
och tillväxtverksamheten föreslår att sökandeföretaget beviljas företagsstöd.   

 
Beslutsunderlag 
Ansökan om företagsstöd - Norrfällsvikens Turism Aktiebolag, bilaga  
 
Beslut: 
 
Regionala utvecklingsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar 
 
att bevilja Norrfällsvikens Turism Aktiebolag 8 302 696 kronor i regionalt 
företagsstöd; samt 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
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§ 108 Ansökan om företagsstöd – We´re the future AB 
 
Diarienummer: 22RS11512 
Ärendeansvarig: Peter Ekdahl 
Handläggare: Nils Sjölén 

 
Total investering:  13 000 000 kr 
Stödbelopp: 0 kr  
Stödprocent: 0 % 
NYPS Ärendeid:  20358599 
 
Ärendebeskrivning 
Som regionalt utvecklingsansvarig aktör i Västernorrland hanterar Region 
Västernorrland statliga medel för att främja regionala tillväxtåtgärder, 1:1 – 
anslaget. Stödhanteringen styrs av förordningar och beviljas till företag som skapar 
varaktig sysselsättning, bedöms få långsiktig lönsamhet och bedrivs på 
marknadsmässiga villkor. Beviljad medfinansiering belastar anslag 1:1 regionala 
tillväxtåtgärder.  
 
Sökandeföretaget och investeringen 
We’re the future AB är ett nybildat bolag inom tobaksvarutillverkning där 
verksamheten ska bestå av tillverkning, marknadsföring och försäljning av vitt snus. 
Bolaget söker företagsstöd för maskininvesteringar för produktion och tillhörande 
konsultkostnader.  
 
Genom olika typer av företagsstöd vill Region Västernorrland bidra till en hållbar 
regional utveckling. Som utvecklingsansvarig aktör med ansvar för stärkt folkhälsa 
ska stödgivningen bidra till att nuvarande och framtida generationer kan erbjudas 
sunda ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden. 
 
Stödgivningen styrs av nationella förordningar samt regionala riktlinjer och 
utvecklingsstrategier. Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi (RUS) 
innehåller bland annat mål för en god folkhälsa. En hållbar utveckling innebär att 
regionen undviker stöd till områden som kan inverka negativt på folkhälsan. Stöd 
ges därför normalt inte för tillverkning av tobaks- och nikotinprodukter.  
 
Vitt snus innehåller nikotin som är en beroendeframkallande substans. Förutom 
beroendeframkallning anses nikotin också vara förenat med hälsorisker. I hälso- och 
sjukvårdens allmänna råd råder man alla att avstå från tobaks- och nikotinbruk. 
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Tillväxtverksamhetens bedömning är att vitt snus är en sådan nikotinprodukt som 
kan inverka negativt på folkhälsan. Att stödja investeringar för direktproduktion av 
en sådan produkt anses därmed inte bidra till hållbar utveckling. 
 
Yrkanden 
Bertil Kjellberg (M) yrkar att ärendet återremitteras för vidare beredning. 
 
Sara Nylund (S) yrkar bifall till beredningens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer beredningens förslag och Bertil Kjellbergs (M) 
återremissyrkande under proposition, vilket godkänns, och finner att ärendet ska 
avgöras idag. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om företagsstöd – We`re the future AB, bilaga 

 
Beslut: 
 
Regionala utvecklingsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar  
 
att avslå ansökan om företagsstöd. 
 
 
 
 
 
 
Reservation 
Bertil Kjellberg (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
återremissyrkande. 
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§ 109 Ansökan om företagsstöd - Gerdins Fastighet & Industriutveckling 
AB 

 
Diarienummer: 22RS13078 
Ärendeansvarig: Peter Ekdahl 
Handläggare: Eva Henriksson 

 
Total investering:  2 768 000 
Stödbelopp:  1 384 000  
Stödprocent:  50%  
Ärendeid:  20358730  
  
Ärendebeskrivning 
Som regionalt utvecklingsansvarig aktör i Västernorrland hanterar Region 
Västernorrland statliga medel för att främja regionala tillväxtåtgärder, 1:1-
anslaget. Stödhanteringen styrs av förordningar och beviljas till företag som skapar 
varaktig sysselsättning, bedöms få långsiktig lönsamhet och bedrivs på 
marknadsmässiga villkor. Beviljad medfinansiering belastar anslag 1:1 regionala 
tillväxtåtgärder. 
 
Sökandeföretaget 
Gerdins Fastighets & industriutveckling ska utöka industriutvecklingsdelen och ska 
arbeta med produktion och utveckling inom mekanik, montage och service. Det vill 
säga utveckla och tillverka komponenter och verktyg till marin- och 
fordonsrelaterad utrustning efter kunders behov och önskemål.  
 
Sammanfattning av investeringen 
Företaget har köpt en ny lokal, där det tidigare bedrivits bageriverksamhet, som nu 
behöver anpassas till verksamheten. Den nya investeringen består av ventilation 
med aggregat, eldragning samt anpassning som tex ombyggnation av lastbryggekaj 
samt ytskikt på obehandlat cementgolv.  
 
Investeringen är viktig och företaget räknar med en omsättning på 2,5 miljoner 
kronor första året och ambitionen är att på 5 års sikt fördubbla omsättningen.  

 
Beslutsmotivering 
Sökandeföretaget är ett företag i Mjällom som har den kompetens och drivkraft som 
behövs för att lyckas med den nya satsningen. Med aktuell investering möjliggörs 
en tillväxt för företaget och företaget kommer även att kunna anställa personal, som 
en direkt följ av investeringen.  
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Satsningen har en god koppling till regionala utvecklingsstrategin, RUS, och 
målområde: ”2030 är Västernorrland platsen där företag och organisationer väljer 
att växa” och särskilt prioriteringen ”Fler nya och växande hållbara företag och fler 
företagsamma invånare”. 
 
Sökandeföretaget bedöms ha kraft och kapacitet, att kunna skapa långsiktig hållbar 
tillväxt i företaget, därför föreslås att sökandeföretaget beviljas företagsstöd för 
planerade investeringar. 

 
Beslutsunderlag 
Ansökan om företagsstöd till Region Västernorrland, bilaga 
 
Beslut: 
 
Regionala utvecklingsutskottet beslutar på delegation från regionstyrelsen 
 
att bevilja Gerdins Fastighet & Industriutveckling AB 1 384 000 kronor i regionalt 
företagsstöd. 
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§ 110 Ansökan om företagsstöd - Thordab Aktiebolag 
 
Diarienummer: 22RS13097 
Ärendeansvarig: Peter Ekdahl 
Handläggare: Eva Henriksson 

 
Total investering:  8 025 000 
Stödbelopp:  2 808 750  
Stödprocent:  35%  
Ärendeid:   20359057 

 
Ärendebeskrivning 
Som regionalt utvecklingsansvarig aktör i Västernorrland hanterar Region 
Västernorrland statliga medel för att främja regionala tillväxtåtgärder, 1:1-
anslaget. Stödhanteringen styrs av förordningar och beviljas till företag som skapar 
varaktig sysselsättning, bedöms få långsiktig lönsamhet och bedrivs på 
marknadsmässiga villkor. Beviljad medfinansiering belastar anslag 1:1 regionala 
tillväxtåtgärder. 
 
Sökandeföretaget 
Sökandeföretaget är ett familjeägt företag som är beläget i Örnsköldsvik, de har 
idag ca 15 anställda.  
 
Det är ett verkstadsföretag med en modern maskinhall och kunnig personal, där 
kompetensen spänner från skärande bearbetning till grovplåtssvetsning. De 
utvecklar både egna och andras produkter. Kunderna finns i Norden men företaget 
levererar även produkter till t ex Tyskland och Frankrike.  
 
Sammanfattning av investeringen 
Sökandeföretaget ska investera i en robotbestyckad maskin med visionsystem samt 
verktyg till maskinen. Maskinen kan svarva, fräsa och bearbeta detaljer, vilket det 
krävs flera olika maskiner för idag. Tanken är att investeringen ska leda till att det 
kan ske bearbetning även på kvällstid samt att företaget kan öka sin produktion med 
viss bearbetning som de inte kan utföra idag.  
 
Företaget räknar med att investeringen möjliggör en ökad tillväxt och en 
omsättningsökning på ca två till tre miljoner kr redan första året.  

 
Beslutsmotivering 
Sökandeföretaget är ett väletablerat verkstadsföretag med en stadig tillväxt och de 
behöver nu utveckla sin anläggning, för att kunna stärka sin konkurrenskraft. 
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Företaget kan med den planerade investeringen fortsätta utveckla sitt företag och 
satsa framåt. 
 
Företaget beräknar att kunna anställa ytterligare personal som en följd av 
investeringen.  
 
Satsningen har en god koppling till regionala utvecklingsstrategin, RUS, och 
målområde: ”2030 är Västernorrland platsen där företag och organisationer väljer 
att växa” och särskilt prioriteringen ”Fler nya och växande hållbara företag och fler 
företagsamma invånare”. 
 
Sökandeföretaget bedöms ha kraft att kunna skapa ytterligare långsiktig hållbar 
tillväxt i företaget och därför föreslås att sökandeföretaget beviljas företagsstöd för 
planerade investeringar. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om företagsstöd till Region Västernorrland, bilaga 
 
Beslut: 
 
Regionala utvecklingsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar 

 
att bevilja Thordab Aktiebolag 2 808 750 kronor i regionalt företagsstöd; samt 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
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§ 111 Ansökan om företagsstöd - Hotell Hernö Gin AB 
 
Diarienummer: 22RS13098 
Ärendeansvarig: Peter Ekdahl 
Handläggare: Eva Henriksson  

 
Total investering:  25 000 000  
Stödbelopp:  8 750 000  
Stödprocent:  35   
NYPS Ärendeid:  20359129  
  
Ärendebeskrivning 
Som regionalt utvecklingsansvarig aktör i Västernorrland hanterar Region 
Västernorrland statliga medel för att främja regionala tillväxtåtgärder, 1:1-
anslaget. Stödhanteringen styrs av förordningar och beviljas till företag som skapar 
varaktig sysselsättning, bedöms få långsiktig lönsamhet och bedrivs på 
marknadsmässiga villkor. Beviljad medfinansiering belastar anslag 1:1 regionala 
tillväxtåtgärder. 
 
Sökandeföretaget 
Det nybildade företaget Hotell Hernö Gin AB kommer att drivas i nära samarbete 
med en redan väletablerad aktör, Hernö Gin AB, som verkar inom besöksnäringen 
och driver en besöksdestination i Härnösand.  
 
Hernö Gin AB har sedan starten 2011 byggts upp framgångsrikt av Jon Hillgren 
som nu är initiativtagare och en av drivkrafterna bakom denna etablering.  
 
Sammanfattning av investeringen 
I en undersökning 2017 visades på att 300 ytterligare bäddar behövs i länet och 
sedan dess har området Höga Kusten stigit i attraktion och fler besökare väljer 
destinationen varje år. Det innebär att behovet av bäddar ökat ännu mer och 
beräknas efterfrågas i än större utsträckning framöver. Därmed behövs 
kapacitetsökningen som investeringen bidrar till att skapa. Fler bäddar är också en 
förutsättning för att kunna locka större evenemang. 
 
Investeringen består av inredningsinventarier till ett destinations- och 
upplevelsehotell som kommer att ligga havsnära och centralt i Härnösand.  
 
Hotellet kommer förutom ca 330 sängplatser att kunna erbjuda en helhetsupplevelse 
med guidade turer, provningar, event och konferenser till både nationella och 
internationella besökare. Det kommer att finnas en ny restaurang med plats för 
minst 200 gäster och även en cocktailbar.     
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Investeringen ska påbörjas sommaren 2023, och öppningen av hotellet planeras till 
december 2024.   
 
Bedömning 
Satsningen kommer inte bara att skapa tillväxt i det sökande företaget utan 
bedömningen är att investeringen kommer att skapa en helhet med paketerade 
upplevelser, tillsammans med andra besöksattraktioner i hela vår region och Höga 
kusten-området. På så sätt kan den totala attraktionskraften för vår region som 
besöksmål fortsätta att stärkas och utvecklas framåt. 
 
  Sökande beräknar att ha 20–25 fast anställda när hotellet är i full drift.  
 
Satsningen har en god koppling till regionala utvecklingsstrategin, RUS, och dess 
målområden:  
 
- ”2030 är Västernorrland den plats som människor väljer för att leva och besöka” 

och särskilt prioriteringen ”Växande region med attraktiva, livskraftiga städer 
och landsbygder”. Investeringen anknyter också till tillväxtstrategin för 
Västernorrlands besöksnäring.  

- ”2030 är Västernorrland platsen där företag och organisationer väljer att växa” 
och samstämmer framförallt med målområdets prioritering: 
”Fler nya och växande hållbara företag och fler företagsamma invånare” 

 
Investeringen anknyter också till tillväxtstrategin för Västernorrlands besöksnäring. 
 
Sökandeföretaget bedöms ha kraft att kunna skapa långsiktig hållbar tillväxt i 
företaget och därför föreslås att sökandeföretaget beviljas företagsstöd för planerade 
investeringar. 

 
Beslutsunderlag 
Ansökan om företagsstöd – Hernö Gin Hotell AB, bilaga  
 
Beslut: 
 
Regionala utvecklingsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar 
 
att bevilja Hotell Hernö Gin AB 8 750 000 kronor i regionalt företagsstöd; samt 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
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§ 112 Ansökan om företagsstöd – Trä-Team Br. Nyberg AB 
 
Diarienummer: 22RS12167 
Ärendeansvarig: Peter Ekdahl 
Handläggare: Nils Sjölén 

 
Total investering:  8 700 000 kr 
Stödgrundande belopp:  3 700 000 kr (avdrag 5 mkr: utdelning i moderbolag) 
Stödbelopp:  1 295 000 kr  
Stödprocent:  35 % 
NYPS Ärendeid:   20355688 

 
Ärendebeskrivning 
Som regionalt utvecklingsansvarig aktör i Västernorrland hanterar Region 
Västernorrland statliga medel för att främja regionala tillväxtåtgärder, 1:1-
anslaget. Stödhanteringen styrs av förordningar och beviljas till företag som skapar 
varaktig sysselsättning, bedöms få långsiktig lönsamhet och bedrivs på 
marknadsmässiga villkor. Beviljad medfinansiering belastar anslag 1:1 regionala 
tillväxtåtgärder. 
 
Sökandeföretaget 
Sökandeföretaget är verksamma inom träförädling och har sitt säte i Kramfors. 
Företagets affärsområden är hyvling av virke, produktion av lagerhyllor samt 
produktion av spånbalar. I hyvleriet produceras i huvudsak byggmarknadsprodukter 
på legouppdrag åt SCA i Bollstabruk. Företagets produkter går till den 
skandinaviska och europeiska marknaden.  
 
Sammanfattning av investeringen 
Investeringen avser inköp av en ny hyvelmaskin samt spånsilos för utökad mängd 
spån. Den nya och moderna hyvelmaskinen innebär en kapacitetsökning och skapar 
möjlighet att utöka produktspecifikationen med ytterligare produkter. Investeringen 
öppnar upp för fler affärer mot större kunder än dagens befintliga. Företaget ser en 
ökad omsättning och sysselsättning som följd av investeringen. 
 
Bedömning 
Satsningen har en god koppling till den regionala utvecklingsstrategin, RUS, och 
målområdet att Västernorrland är platsen där företag och organisationer väljer att 
växa. Investeringen bedöms skapa tillväxt och ökad sysselsättning i företaget.  
 
Investeringen ger både ekonomiska och miljömässiga fördelar i form av 
produktionsnära virkesflöden. Företaget arbetar aktivt med miljö- och 
personalfrågor. 
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Tillväxtverksamhetens bedömning är att företaget har god kompetens och drivkraft 
för att framgångsrikt genomföra investeringen. Företaget bedöms bedriva ett 
ansvarsfullt företagande med förutsättningar att skapa långsiktig hållbar tillväxt. 
Tillväxtverksamheten föreslår att sökandeföretaget beviljas företagsstöd.  
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om företagsstöd – Trä-Team Br. Nyberg AB, bilaga  
 
Beredning 
Ärendet har tidigare behandlats i Regionstyrelsen den 15 november 2022, § 312  
 
Beslut: 
 
Regionala utvecklingsutskottet beslutar på delegation från regionstyrelsen 
 
att bevilja Trä-Team Br. Nyberg AB 1 295 000 kronor i regionalt företagsstöd. 
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§ 113 Bemyndigande 
 
Information lämnas angående bemyndigande. 
 
Beslut: 
 
Regionala utvecklingsutskottet beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
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