
 
Miljoner kvar att söka för länets småföretagare 
 
Det finns miljoner kvar att söka inom Landsbygdsprogrammet i 
Jämtlands län. Än så länge har 75,2 miljoner beviljats – och det 
finns fortfarande 41,8 miljoner kvar. 
 
För länets jord- och skogsbrukare, turismnäringar och mikroföretagare 
finns det pengar att söka för att utveckla verksamheten, eller för olika 
projekt.  
   Totalt har 2,5 miljarder budgeterats till landsbygdsstöd i den första 
vändan 2007–2008. Av detta hade drygt hälften betalats ut vid 
halvårsskiftet.  
   I Jämtlands län finns det miljoner kvar att söka; främst för 
mikroföretagare, inom gröna näringar och infrastruktur.  
   – Under gröna näringar finns det till exempel en möjlighet för företag 
som går ihop för att utveckla en ny produkt, en produktionsteknik eller 
hitta en ny marknad att söka pengar. Där har vi inga ansökningar alls, 
säger Maria Ljung Westin på länsstyrelsen i Jämtlands län.  
   Budgeterat för den postens ansökningar är 2,2 miljoner kronor för 
2007–2008. Pengar där alltså allt finns kvar att söka.  
   För länets mikroföretagare finns det också miljoner kvar att hämta. En 
av dem som har sökt – och fått – pengar är Hoverbergsgrottans ägare 
Jan-Olov Rödin som sökte pengar för att kunna skaffa ny belysning i 
grottan. En annan är Marie Hasselbom som sökt och fått pengar till sitt 
företag, Thermobar.  
   – Många företagare kan gå in under mikroföretag, i stort sett alla som 
har färre än tio anställda, och inte jobbar med turism eller lantbruk, 
handel och entreprenad. Ganska mycket pengar har gått till olika projekt, 
men här finns mycket pengar kvar att söka, säger Maria Ljung Westin.  
   Länsstyrelsen har också fått pengar själva för att utveckla skyltning och 
ledterminaler i fjällvärden.  
   För jord- och skogsbrukarna börjar det däremot bli ont om pengar.  
   – Det har varit ett väldigt tryck på pengarna för modernisering i 
jordbruksföretag och högre värde i jord- och skogsbruk. Där finns det i 
stort sett ingenting kvar, säger Maria Ljung Westin. 
 
Toni kommentar: 
Bidragsnarkomaner som inte ens kan bli av med pengar, lägg ned Länsstyrelsen dom 
har tjänat ut och regional politiken är ett gigantiskt fiasko 
 
 
 


