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Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv, attraktivitet 

Utvecklingscheckar till företag 
 

Förslag till beslut 
Nedanstående företag har ansökt om konsultcheck inom produktutveckling och 
internationalisering och beviljas bidrag enligt följande: 

Företag:   Område: Belopp: Dnr: RJL 
Robert Friman & Co AB  Int. 150 000 kr 2015/1920 
Svensk Industriautomation AB Int. 150 000 kr 2015/1978 
Bergo Flooring AB  Int. 150 000 kr 2015/1886 
 
Finansiering sker med statliga 1:1 medel. 
      

Sammanfattning 
Ovanstående företag beviljas konsultcheck med angivet belopp. Stödet utgör max 
hälften av godkända, externa konsultinsatser. Beslutet grundas på den ansökan 
företagen lämnat in samt beredning av ärendet på Almi Företagspartner. 
Satsningen i företaget förväntas medföra en positiv effekt på bedriven verksamhet 
i länet. 

Information i ärendet: 
Robert Friman & Co AB är grossist inom modesmycken. I koncernen, där 
Robert Friman & Co och Rock By Sweden ingår, har man två affärsområden, 
försäljning av smycken till butiker och handel med råvaror. Koncernens totala 
omsättning var 2014 ca 130 miljoner SEK. 
 
Svensk Industriautomation AB säljer maskiner och robotar. Man bygger 
anpassade automationslösningar åt andra produserande företag tillexempel system 
för sortering med hjälp av seende robotar så kallade visionsystem. Företaget 
omsatte 2014 ca 80 miljoner SEK. 
 
Bergo Flooring AB tillverkar och säljer multifunktionella golvplattor. 
Sortimentet omfattar fem affärsområden, home, public, event, sport och marine 
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och golven används bland annat i villor, idrottsanläggningar och på fartygsskrov. 
Företaget omsatte 2014 ca 40 miljoner SEK.  
 
I och med regionkommunbildningen har från årsskiftet rätten att besluta om 
företagsstöd övergått från Länsstyrelsen till regionen. I vårt län handlar det främst 
om s.k. konsultcheckar som kan sökas av enskilda företag som bedriver 
verksamhet i länet enligt de närmare föreskrifter som bl.a. framgår av 
förordningen SFS 2015:210. Beviljade konsultcheckar som överstiger 100 000 kr 
beslutas av nämnden. Övriga beslut fattas enligt delegation av Regionutvecklings-
direktören. 
 
Konsultcheckar medges i Jönköpings län inom två områden: 1.) Produkt-
utveckling 2.) Internationalisering. Företag som uppfyller villkoren och bedriver 
sin verksamhet i länet kan ansöka om en konsultcheck för insatser inom nämnde 
områden om insatsen förväntas ha stor tillväxtpotential. Erhållet stöd får max 
bekosta halva externa konsultkostnaden, den kvarvarande delen bekostar 
företagen själva.  
 
I beredningsprocessen av konsultcheckarna samverkar regionen med Almi 
Företagspartner, Länsstyrelsen, Business Sweden och Handelskammaren. 
 

Beslutsunderlag 

• Konsultchecksansökan till Region Jönköpings län 

• Beslutsbrev framtaget i ärendehanteringssystemet NYPS (Tillväxtverket)  
 

Beslutet skickas till 
Respektive företag enligt bilagt beslutsbrev 
 
 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
 
Agneta Jansmyr  
Regiondirektör  

 
 
 
Ulrika Geeraedts 
Regional Utvecklingsdirektör 
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