
 

Tjänsteskrivelse  

2015-03-13 RJL 2015/304 

  

 

   

Regionledningskontoret  
Mikael Gustafsson 
 

 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

Automation Småland 
 

Förslag till beslut 
• ”Automation Småland” beviljas 701 074 kr i projektmedel för perioden 

2015-2016. 
• Finansiering sker ur statliga 1:1 medel 

 

Sammanfattning  
Automation Småland är ett gott exempel på samverkan mellan företag, samhälle 
och akademi inom en nyckelbransch för regionen då det gäller att befästa och öka 
konkurrenskraften i regionens industriella bas. Dessutom är satsningen väl 
förankrad i den nationella satsningen ”Produktion 2030”, vilket gör att länet på ett 
naturligt sätt blir del av det arbetet och kan få del av de resurser som kanaliseras 
därigenom. Att man nu dessutom kommer att medverka till att sprida 
verksamheten och nätverket vidare i länet är mycket positivt. 

Information i ärendet 
Föreliggande projekt utgör fortsättning på projektet ”Automation för regional 
konkurrenskraft, ARK”, som bedrivits under åren 2012-2014 i Gnosjöregionen, då 
också med stöd från Regionala fonden samt från dåvarande Regionförbundet. 
Region Jönköpings andel av finansieringen nu utgör ca.10,7%, vilket är mer än en 
halvering jämfört med det tidigare projektet. 
 
Att etablera denna typ av nätverk/kluster tar betydligt längre än 3 år innan man 
kan förvänta sig att arbetet kan fortsätta av egen kraft och med egna medel. Tills 
nu har man nått jämförelsevis långt och man har en etablerad grupp av kärnföretag 
som medverkat till en organisering av arbetet. Under den nya projektperioden 
kommer man att verka inom fyra utpekade områden: 
1.) Etablera klusterbildningen samt sprida verksamheten i första hand i länet.  
2.) Verka för långsiktigt hållbart samarbete med akademin.  
3.) Stärka samarbete med nationella aktörer.  
4.) Stärka internationellt samarbete. 
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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:  Automation Småland   
Projektägare:  Gnosjöregionens Näringslivsråd  
År och månad för projektstart:  2015-04    
År och månad för projektavslut:  2018-03  
Status:  Nytt  
 
 
Tidigare beslut:       – 
 
Utbetalda medel:       – 
 
 
 
Regional utvecklings kommentarer till ansökan: 
 
Projektet ”Automation för regional konkurrenskraft, ARK” som var starten av 
föreliggande ansats, har bedrivits mellan åren 2012-2014 med stöd från bl.a. EU:s 
regionala fond och från Regionförbundet. Under de första tre åren har verksamheten 
utvecklats väl. Idag är ett drygt 20-tal företag anslutna som medlemmar, men 
verksamheten har berört betydligt fler företag främst i Gnosjöregionen. Några 
medlemmar finns även i andra kommuner i länet. Under de inledande åren har man 
etablerat nära samverkan med flera akademier med beröring till samområdet samt 
även andra nätverk i landet inom samma område. Vidare är man idag kopplad till det 
nationellt utpekade strategiska innovationsområdet (SiO) ”produktion 2030” vars 
vision är att Sverige år 2030 ska vara ett av världens främsta länder för hållbar 
produktion.  
 
Under innevarande projektperiod kommer man att aktivt verka för ytterligare en nod 
i automationsklustret ska etableras i Jönköpings län utanför Gnosjöregionen och som 
ska samla automationsföretag i sin omgivning. 
 
Automation Småland är ett gott exempel på tripple helix-samverkan (näringsliv, 
akademi och samhälle) inom en nyckelbransch för regionen då det gäller att befästa 
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och öka konkurrenskraften i regionens industriella bas. Att man nu dessutom på ett 
tydligt sätt kommer att medverka till att sprida verksamheten vidare i länet är mycket 
positivt. 
 
Ansökans koppling till delstrategier enligt Regionala utvecklingsstrategin, RUS: 
 
Projektet ligger mycket väl i linje med strategin en internationellt ledande 
industriregion då det handlar om att dels stärka en för industrin i allmänhet viktig 
bransch då det gäller automatisering och effektivisering av produktionsprocesser, 
men också då satsningen kan förväntas bidra till en ökad kunskapsintensitet i berörda 
näringar. Att satsningen dessutom är kopplad till den nationella satsningen 
”Produktion 2030” är också av stor betydelse. 
 
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 
 
Ekonomisk bedömning till förslag till stödbelopp: 
Projektet omsluter drygt 11,2 miljoner kronor under projektperioden, varav regionala 
fonden avses bekosta hälften. Av återstående 5,6 milj. kronor står kommunerna i 
Gnosjöregionen tillsammans för 1 389 156 kr. Härutöver står deltagande företag och 
andra privata intressenter för drygt 3 milj. kronor i pengar resp. arbetsinsats. 
Kvarvarande belopp 1 201 842 kr söks från Region Jönköpings län, vilket utgör 
ca.10,7 % av finansieringen, vilket får anses skäligt då satsningen har betydelse för 
hela länets utveckling. Andelen är dessutom betydligt lägre än i första projektet. 
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Förslag till särskilda villkor för beslut: 
 
Beslutet avser projektets första och andra år. För medfinansiering av påföljande år 
krävs förlängningsansökan. Ansökan om utbetalning skall göras minst två gånger per 
år och senast 15 december innevarande år, annars kan projektbidraget för årets beslut 
förfalla. I samband med första ansökan om utbetalning skall projektägaren inskicka 
ett friställningsintyg för fast anställd personal (om kostnad för den anställde upptas i 
ansökan om utbetalning). Om så inte sker kommer Regionförbundet att stryka 
kostnaden. Mall för friställningsintyg finns på hemsidan.  
Ansökan om utbetalning skall göras minst två gånger per år och senast 15 december 
innevarande år, annars kan projektbidraget för årets beslut förfalla. I samband med 
första ansökan om utbetalning skall projektägaren inskicka ett friställningsintyg för 
fast anställd personal (om kostnad för den anställde upptas i ansökan om 
utbetalning). Om så inte sker kommer Region Jönköpings län att stryka kostnaden. 
Mall för friställningsintyg finns på hemsidan.  
 

Medelsbeslut 
År 2015  300 460 kr   1:1-medel 
      2016  400 614 kr   1:1-medel 
      2017  400 614 kr   1:1-medel (prognos) 
      2018  100 154 kr   1:1-medel (prognos) 
 
Beslutet motsvarar 10,69 procent av den slutliga godkända kostnaden till projektet.  
 
Utbetalningsprognos 
År 2015 beräknar vi att betala ut:  250 000 kr. 
År 2016 beräknar vi att betala ut: 501 074 kr 
 
1b       Nationell strategisk prioritering 
1d       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: 
 

704 956 979 013 1 018 050 264 836 2 966 855 

Externa tjänster 1 916 759 2 075 403 1 936 085 42 424 5 970 671 
Lokalkostnader       
Investeringar (gäller inte medel 
från Regionförbundet) 

     

Övriga kostnader (ange 
kostnadsspecifikation i bilaga) 

237 743 279 301 265 621 39 725 822 390 

Indirekta kostnader      
Summa kostnader 2 859 458 3 333 717 3 219 756 346 985 9 759 916 
Intäkter      
Offentliga bidrag i annat  
än kontanter 

513 960 513 960 450 000 0 1 477 920 

Summa 3 373 418 3 847 677 3 699 756 346 985 11 237 836 
 
 

 År År År År  
Finansiär 2015 2016 2017 2018 Totalt 
Regionala fonden (ERUF) 1 417 760 1 897 072 1 845 949 458 592 5 618 918 
Gislaveds kommun 90 078 178 650 178 650 24 935 472 313 
Värnamo kommun 151 988 180 590 180 590 28 603 541 771 
Vaggeryds kommun 62 354 74 088 74 088 11 734 152 808 
Gnosjö kommun 42 869 50 936 50 936 8 067 152 808 
Region Jönköpings län 300 460 400 614 400 614 100 154 1 201 842 
Privat finansiering, pengar 525 000 525 000 500 000 0 1 550 000 
Privat finansiering LiU, tid 450 000 450 000 450 000 112 500 1 350 000 
Almi Företagspartner, tid 63 960 63 960 0 0 127 920 
Summa 3 373 418 3 847 676 3 699 756 346 986 11 237 836 

 

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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