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Ansökan om regionalt investeringsstöd Martin Fredin Precision AB (RS
2020/2596)
Beslut

Utvecklingsutskottet beslutar enligt ordförandens reviderade förslag följande:

Ärendet återremitteras med motiveringen att ett förtydligande gällande regionala
investeringsstöd presenteras på utskottets sammanträde 29 mars 2021.

Sammanfattning

Företaget är inriktat på maskinbearbetning och flerfunktionssvarvning med kunder i både
Sverige och Europa. Företaget har 16 anställda, omsätter 34 miljoner kr och finns i Ljusdals
kommun. Företaget avser investera i maskiner till ett sammanlagt värde av 7 025 808 kr som
bl.a. inkluderar 5-axlig fräsmaskin, robotautomation, 3D printer, förinställningsutrustning och
verktygshanteringssystem. Investeringen görs för att möta den hårda konkurrensen från
låglöneländer där företagets enda chans att konkurrera och behålla arbetstillfällen i regionen
är att ha hög kvalitet i kombination med en så effektiv produktion som möjligt med hög grad
av automatisering. Investeringen gör det möjligt tillverka flera nya produkttyper, minskar
ledtiderna avsevärt samt möjliggör produktion även under de timmar på dygnet när ingen
personal finns på plats. Det är en stor och viktig investering för Ljusdal som är stödområde A.
Viktigt för företaget ligga lång framme med ny teknik genom samarbetsprojekt med
Linköpings universitet kring 3D tillverkning och vara referensföretag för Sandviks utveckling
av egna programvaror. Två utrikes födda anställda och tidigare investerat i
värmeåtervinningssystem för att ta tillvara spillvärme för uppvärmning av lokalen.
Målområde konkurrenskraftigt näringsliv och hållbar arbetsmarknad med prioritering insatser
som stärker och utvecklar industrin och dess konkurrenskraft. Fredrik Sollenborn föredrar
ärendet.
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Yrkanden

Håkan Rönström (M) yrkar avslag till ansökan. Hans Backman (L) och Fredrik Åberg
Jönsson (V) stödjer Rönströms avslagsyrkande.

Efter diskussion föreslår ordförande beslutsförslaget redigeras på så sätt, att ärendet
återremitteras med motiveringen att ett förtydligande gällande regionala investeringsstöd
presenteras på utskottets sammanträde 29 mars 2021.
Hans Backman och Fredrik Jönsson (V) återtar sitt avslagsyrkande och stödjer ordförandens
reviderade beslutsförslag.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på ordförandes reviderade förslag att återremittera ärendet mot
Håkan Rönströms avslagsyrkande och finner att utvecklingsutskottet beslutar att återremittera
ärendet

Förslag till beslut

Utvecklingsutskottet föreslår Regionstyrelsen att bevilja, enligt 13-16 § Förordning
(2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar, Martin Fredin Precision AB (5567882575) 2 459 033 kr, vilket utgör 35 % av stödberättigat belopp på 7 025 808 kr.

Expedieras till

Regionala utvecklingsdirektören

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - ansökan om regionalt investeringsstöd Martin Fredin Precision AB
Powerpoint UU Martin Fredin Precision AB
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Beslut till sökande Martin Fredin Precision AB
Årsredovisning Martin Fredin Precision AB
Ansökan om regionalt investeringsstöd - Martin Fredin Precision AB
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