Kallelse och föredragningslista
Utvecklingsutskottet
2022-04-05

Tid: 13:00-14:00
Plats: Teams

Ledamöter
Eva Lindberg (S), ordförande
Marie-Louise Dangardt (S), vice ordförande
Caroline Smidt Johnsson (C)
Håkan Rönström (M)
Hans Backman (L)
Ersättare
Fredrik Åberg Jönsson (V)
Magnus Svensson (C)
Ann-Charlotte Granath (M)
Övriga
Ann Vestholm, Nämndsekreterare
Katrien Vanhaverbeke, Utvecklingsdirektör
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rg@regiongavleborg.se
Internet www.regiongavleborg.se

Page 1 of 4

Bankgiro 5031-9771
Org. Nr. 232100-0198

Kallelse och föredragningslista
Utvecklingsutskottet
2022-04-05

1.

Val av justerare
(RS 2022/1)

2.

Fastställande av dagordning
(RS 2022/2)

3.

Ansökan om särskilt investeringsstöd - JPS Teknik AB
(RS 2020/708)

David Hedström 13:00

Förslag till beslut

Utvecklingsutskottet beviljar, enligt, 17-19 § Förordning (2015:211) om statligt stöd
till regionala investeringar, JPS AB (556131-2462) 847 949 Kr, vilket motsvarar 40
% av stödberättigade kostnader på 2 119 873 Kr.
Sammanfattning

JPS Teknik är experter på kedjesågar till skogsskördare och andra applikationer där
man kapar en hel timmerstock. Bolagets första produkter sågarna F1 och F2
utvecklades i början på 1990 talet inom Sandvikkoncernen under bolaget Sandvik
Winsor. När det bolaget såldes till USA förvärvade Peter Sörell försäljningsrätten till
sågarna F1 och F2 och startade JPS Teknik.
Bolagets produktutbud utökades 2012 med den egenutvecklade och patenterade
sågenheten R5500, vilken man har vidareutvecklat till andra generationen. Denna såg
använder ett lägre varvtal vilket gör att värmeutvecklingen minskar och ökar
effektiviteten i hydraulsystemet. Detta leder till att skördare som använder JPS såg
använder i snitt mellan 10-15 % mindre diesel vilket ger positiva miljöeffekter.
Denna produkt har man sedan 2019 exklusivt producerat och sålt.
Företaget söker nu stöd för en fem-axlig CNC maskin. Denna maskin tillåter
företaget att hämta hem en del av sin produktion man tidigare haft ute på
legotillverkning, företaget kommer samtidigt att höja sin produktionskapacitet
markant då maskinen kan gå oövervakad under några dygn. Genom investeringen så
beräknar företaget kunna effektivisera sin produktion och öka sin försäljning genom
en högre leveranssäkerhet. Företaget har sedan 2019 exklusivt producerat och sålt
sina egna sågenheter, de omsatte då 9 698 Tkr och gjorde ett resultat efter finansiella
poster på 1 179 Tkr.
Företaget drabbades däremot under 2020 av Covid pandemin. Då majoriteten av
företagets produkter går på export så tappade de nästan två tredjedelar av sin
omsättning,
de omsatte då 3 780 Tkr och hade ett resultat efter finansiella poster på – 1 576 Tkr.
Företaget uppger att under slutet av 2021 och början av 2022 så började deras
försäljning att öka igen, de uppger att de idag omsätter runt 600 Tkr i månaden.
Inga utdelningar har gjorts.
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Investeringen passar in på målområde, konkurrenskraftigt näringsliv och hållbar
arbetsmarknad – Breddat och diversifierat näringsliv med prioriteringen insatser som
bidrar till ett bredare och mer diversifierat näringsliv.

Beslutsunderlag




4.

Tjänsteskrivelse JPS Teknik AB
Årsredovisning JPS Teknik AB
Beslut om beviljat stöd JPS Teknik AB

Ansökan om investeringsstöd - Franshammars Företagsutveckling AB
Fredrik Sollenborn 13:10
(RS 2022/137)
Förslag till beslut

Utvecklingsutskottet beviljar, enligt 17-19 § Förordning (2015:211) om statligt stöd
till regionala investeringar, Franshammars Företagsutveckling AB (559297-8455)
1 027 500 kr, vilket utgör 50 % av stödberättigat belopp på 2 055 000 kr.
Sammanfattning

Franshammars Företagsutveckling AB registrerades 2021 i samband med att
företaget under våren förvärvade det tidigare Hasselakollektivets fastighet som stått
tom i snart tre års tid. Fastigheten inkluderar Franshammars herrgård med
restaurangdel och uthyrningsrum, sex bostadshus, större och mindre
förrådsbyggnader, maskinhallar mm. Företaget ägs till 50 % av Emil Karlsson och 50
% av Conrad Gernes. VD är Emil Karlsson som även äger Stegs Trä och Bygg AB
som tidigare beviljats stöd av Utvecklingsutskottet. En golfbana finns intill och
restaurangen har vacker utsikt över ett av golfbanans hål. Hassela Ski Resort ligger
endast 10 minuter bort. Redan sommaren 2021 hade restaurangen öppet för lunch
och middag och julbord serverades innan jul. För tillfället finns några enstaka rum i
herrgården för uthyrning och det har främst varit golfare som hyrt de rummen.
Marknadsföringen kommer vända sig till olika slags naturturister som skidåkare,
jägare, fiskare, ryttare, cyklister med flera eftersom Nordanstigs kommun och
speciellt Hasselaområdet erbjuder storslagen natur. Det finns goda
samarbetsmöjligheter med de verksamheter inom kommunen som erbjuder
upplevelser i form av jakt, fiske, skidåkning, cykel och ridning inom ramen för
Nordanstigs kommuns upplevelsepaket. Ansökan gäller investeringar i de två
bostadshus som idag står oanvända och nu ska anpassas till att bli byggnader för
uthyrning till övernattande turister och andra korttidsboende för självhushåll om
gästen så önskar. Anpassningen av byggnaderna till uthyrningsbart boende handlar
om material och arbetskraft för att ställa i ordning kök, rum, badrum och hall. I det
ingår att flytta väggar, innertak, golv- och mattläggning, VVS och el. Snickeriarbeten
för montage av kök badrum, dörrar, socklar och lister mm. De två byggnaderna
kommer när investeringen är klar att ha ca 20 bäddar fördelat på 10 rum,
gemenskapsutrymmen i varje byggnad, kök och flera toaletter. Intresset för
naturturism på landsbygden ökar och Hassela har stor potential att ta vara på det
intresset. Hassela är också utpekat av Tillväxtverket som ett av länets
glesbygdsområden vilket förklarar 50 % i stöd där varje nytt arbetstillfälle har stor
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betydelse för orten. Fastigheten har stått tom i snart tre års tid så det är glädjande att
någon nu vågar satsa och se potentialen i Hassela. Företaget har tidigare beviljats
stöd från Naturvårdsverkets investeringsstöd Klimatklivet för konvertering från olja
till bergvärme och företaget planerar använda hållbara material från lokala
leverantörer i möjligaste mån. Företaget kommer anlita Hassela Alltjänst för att göra
de jobb som behövs för uthyrning och vaktmästeri. Den ideella föreningen Hassela
Alltjänst är ett socialt integrerande företag med syfte att erbjuda anställning till dem
som annars skulle ha svårt hitta ett jobb och föreningen finns med som ett av flera
goda exempel på Coompanion Gävleborgs hemsida. Prioriterat målområde i RUS är
konkurrenskraftigt näringsliv och hållbar arbetsmarknad med effektmålet att
Gävleborg har ett brett, diversifierat och inkluderande näringsliv.

Beslutsunderlag





5.

Tjänsteskrivelse Franshammars Företagsutveckling AB
Beslut till sökande Franshammars Företagsutveckling AB
Artikel Sundsvalls Tidning 210503
Ansökan om investeringsstöd - Franshammars Företagsutveckling AB

Utvecklingsdirektören informerar
(RS 2022/5)
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