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Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

Almi Invest Fond 2 Småland och Öarna 
 

Förslag till beslut 
• ”Almi Invest Fond 2 Småland och Öarna” beviljas 8 400 000 kr i 

projektmedel för perioden 2015-2018. 
• Finansiering sker ur statliga 1:1 medel 

 

Sammanfattning  
Föreliggande ansökan är en fortsättning på den satsning som inleddes föregående 
strukturfondsperiod att med hjälp av strukturfondsmedel bygga upp regionala 
riskkapitalfonder i Sveriges 8 Nuts-områden. Verksamheten bedrivs via Almi 
Invest som är ett helägt dotterbolag till Almi Företagspartner AB (moderbolaget). 
 
Den nya fonden i Småland och öarna beräknas omsluta 120 miljoner kronor, 
varav hälften förväntas finansieras från Regionala fonden. Berörda fyra läns andel 
av finansieringen utgörs av 21 miljoner kronor. Respektive läns andel av beloppet 
fördelas, likt föregående fondavsättning, med antal företag i resp. län som 
fördelningsgrund. För Jönköpings län del innebär detta 8,4 miljoner kronor. 
 
Region Jönköpings andel av totala finansieringen utgörs av 7 %. 
 

Information i ärendet 
Brist på riskvilligt kapital har under längre tid lyfts som ett utvecklingsproblem 
inte minst i områden utanför storstäderna. Eftersom nuvarande investeringsmedel 
i den första fonden i allt väsentligt är investerade samt att man med stöd av 
genomförd utvärdering kan påvisa positiva effekter och behov av ytterligare 
riskkapital i regionen, föreslås en ny fond (fond 2).  
 
Sammantaget kan man därmed hävda att satsningen via Almi Invest fyllt ett stort 
behov. Dessutom har det lockat fram privat kapital genom saminvesterings-
förfarandet. I snitt har en investerad krona av Almi Invest lett till nästan 2 kr i 
privat investering, alltså dubbelt så mycket som investeringskravet. Införandet av 
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ett såddfinansieringsinstrument är också positivt då bristen på kapital i tidiga 
skeden bedöms som särskilt stor och där är heller inte det privata kapitalet särskilt 
aktivt. 
 
Genom att Almi Invest inte är tänkt som en långsiktig delägare, kommer i takt 
med att innehaven avyttras, medel återföras till fonden för att kunna användas till 
investeringar i nya bolag i regionen. På så vis kan fonden fortsätta att verka under 
lång tid framöver. 
 

Beslutsunderlag  
• Projektmedelsansökan till Region Jönköpings län 

• Checklista  
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Region Jönköpings län 
Postadress: Box 1024, SE-551 11 Jönköping  
Besöksadress: Husargatan 4, Jönköping 
www.rjl.se  

 

Underlag till projektbeslut 
Projektnamn:   Almi Invest Fond 2 Småland och Öarna  
Projektägare:   Almi Invest Småland och Öarna AB  
År och månad för projektstart:  2015-01    
År och månad för projektavslut:  2020-12  
Status:   Nytt  
 
 
Tidigare beslut:       – 
 
Utbetalda medel:       – 
 
 
Projektägarens ansökan finns som bilaga. 
 
Regional utvecklings kommentarer till ansökan: 
 
I förra programperioden inleddes en riskkapitalsatsning över landet med stöd av 
Regionala fonden. Åtta riskkapitalbolag bildades (ett i varje Nuts-2 område). 
Verksamheten bedrevs via Almi Invest som är ett helägt dotterbolag till Almi 
moderbolag. I Småland och öarna förfogade man över 116 miljoner kronor. Varje 
investering bygger på att man går in med maximalt halva kapitalbehovet och resten 
måste komma från en privat saminvesterare. I dagsläget har man nio portföljbolag i 
Jönköpings län. Verksamheten som helhet har varit föremål för extern utvärdering 
som gjort en positiv bedömning av bedriven verksamhet. Almi Invest är inte tänkt 
som långsiktiga delägare i de bolag man investerat i. I takt med att innehav avyttras 
återförs medlen i sin helhet till fonden för att användas till nya investeringar enligt 
samma förutsättningar. På så vis kommer medlen att kunna revolvera i regionen 
under lång tid. 
 
Nuvarande investeringsmedel är i allt väsentligt placerade i olika innehav i Småland 
och öarna. Utvärderingen ger vid handen att ytterligare investeringsmedel behövs i 
regionen. Ett förslag på ny fond har därför arbetats fram av Almi Invest. Fonden i 
vårt Nuts-område föreslås denna gång omsluta 120 miljoner kr. Nytt för denna period 
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är att 24 miljoner kr av totalbeloppet kommer att avsättas för s.k. ”såddfinansiering” i 
företags tidiga skede. 
 
De fyra ingående länen i Småland och öarna förväntas sammantaget medfinansiera 
med 21 miljoner kronor. Fördelningsgrunden mellan länen var i tidigare fond antalet 
företag i resp. län. Samma fördelningsgrund föreslås även för den nya fonden. För 
vårt län innebär detta totalt 8,4 miljoner kr. 
 
Brist på riskvilligt kapital har under längre tid lyfts som ett utvecklingsproblem inte 
minst i områden utanför storstäderna. Riskkapitalsatsningen via Almi Invest har 
därför fyllt ett stort behov. Dessutom har det lockat fram privat kapital igenom 
saminvesteringsförfarandet. I snitt har en investerad krona av Almi Invest lett till 
nästan 2 kr i privat investering, alltså dubbelt så mycket som investeringskravet. 
Införandet av ett såddfinansieringsinstrument är också positivt då bristen på kapital i 
tidiga skeden bedöms som särskilt stor och där är heller inte det privata kapitalet 
särskilt aktivt.  
 
Ansökans koppling till delstrategier enligt Regionala utvecklingsstrategin, RUS: 
 
Satsningen bedöms ligga väl i linje med såväl delstrategi 1 och 2, en internationellt 
ledande industriregion resp. ett breddat näringsliv med betoning på kunskaps-
intensiva företag. Genom att riskvilligt kapital tillgängliggörs regionens företag och 
entreprenörer kan satsningar komma till stånd som annars hade haft svårt att 
kapitaliseras. 
 
Kopplingar till Utbildning och Kultur: 
- 
 
Kopplingar till Folkhälsan: 
- 
 
Ansökans effekt på framgångsfaktorerna i RUS: 
 
Kunskap och kompetens:   ☒ Positiv ☐Neutral ☐Negativ 
Kommunikationer:   ☐ Positiv ☒Neutral ☐Negativ 
Innovation:    ☒ Positiv ☐Neutral ☐Negativ 
Klimat och energi:  ☐ Positiv ☒Neutral ☐Negativ 
Attraktivitet:   ☐ Positiv ☒Neutral ☐Negativ 
Globalisering:   ☒ Positiv ☐Neutral ☐Negativ 
Regional kraftsamling och ledarskap: ☐ Positiv ☒Neutral ☐Negativ 
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Ekonomisk bedömning till förslag till stödbelopp: 
 
Tillsammans med Almi Invest har man kommit fram till att en ny fond föreslås 
omsluta 120 miljoner kronor, varav hälften finansieras via EU:s regionala fond. Av 
den återstående hälften sätter Almi Invest själva in 21 miljoner kronor i nytt kapital 
samt s.k. revolverade medel från förra fonden med 18 miljoner kronor. Ingående fyra 
län föreslås finansiera resterande 21 miljoner kronor med fördelningsgrunden antalet 
företag i resp. län. För Jönköpings län innebär det totalt 8,4 miljoner kronor. En 
sådan fördelningsgrund får anses skälig då antalet potentiella investeringsobjekt kan 
antas korrelera väl med den totala mängden företag och även innevånare i resp. län. 
 
Förslag till särskilda villkor för beslut: 
 
Ansökan om utbetalning skall göras minst två gånger per år och senast 15 december 
innevarande år, annars kan projektbidraget för årets beslut förfalla.  
 

Medelsbeslut 
År 2015  2 800 000 kr              1:1-medel 
      2016  2 800 000 kr               1:1-medel 
      2017  1 600 000 kr               1:1-medel 
     2018  1 200 000 kr               1:1-medel 
 
Beslutet motsvarar 7 procent av den slutliga godkända kostnaden till projektet.  
 
Utbetalningsprognos 
År 2015 beräknar vi att betala ut: 2 800 000 kr 
År 2016 beräknar vi att betala ut: 2 800 000 kr 
År 2017 beräknar vi att betala ut: 1 600 000 kr 
År 2018 beräknar vi att betala ut: 1 200 000 kr 
 
1b Nationell strategisk prioritering 
2e Nationell ämneskategorisering 
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Finansiering 
 
Budgeten för projektet ser ut som följer: 

 År År År År  
Kostnader 2015 2016 2017 2018 Totalt 
Egen personal 
(inkl. sociala avgifter) 
Antal timmar: 
 
Lönekostnad per timme: 
 

3 250 000 3 250 000 3 250 000 3 250 000 13 000 000 

Externa tjänster 750 000 750 000 750 000 750 000 3 000 000 
Lokalkostnader 0 0  0 0 
”Fondmedel” 27 300 000 23 100 000 23 400 000 30 200 000 104 000 000 
Övriga kostnader (ange 
kostnadsspecifikation i bilaga) 

0 0 0 0 0 

Indirekta kostnader 0 0  0 0 
Summa kostnader 0 0 0 0 0 
Intäkter 0 0 0 0 0 
Offentliga bidrag i annat  
än kontanter 

0 0  0 0 

Summa 27 300 000 23 100 000 23 400 000 30 200 000 120 000 000 
 
 

 År År År År  
Finansiär 2015 2016 2017 2018 Totalt 
Regionala fonden (ERUF) 1 800 000 3 600 000 23 400 000 31 200 000 60 000 000 
ALMI Företagspartner 9 900 000 11 100 000   21 000 000 
Revolverade medel fond 1 12 600 000 5 400 000   18 000 000 
Region Jönköpings län 2 800 000 2 800 000 1 600 000 1 200 000 8 400 000 
Regionförbundet Kalmar län 2 000 000 2 000 000 1 100 000 800 000 5 900 000 
Region Kronoberg 1 600 000 1 600 000 900 000 700 000 4 800 000 
Region Gotland 600 000 600 000 400 000 300 000 1 900 000 
      
      
Summa 31 300 000 27 100 000 27 400 000 34 200 000 120 000 000 

Förutsättningar för beslutet 
Region Jönköpings läns riktlinjer samt handledning för ansökan om regionala 
projektmedel gäller, se www.rjl.se. 

http://www.rjl.se/
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