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Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

Utländska direktinvesteringar till 
Jönköpings län 

 
Förslag till beslut  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar  

•    bevilja projektet ”Utländska direktinvesteringar till Jönköpings län” med 
projekttiden 2016-01-01—2018-12-31, regionala utvecklingsmedel, enligt 
följande: 

  
 År: 2016 1 228 000 kr 
       2017 1 295 250 kr 
       2018 1 312 500 kr 
 

Sammanfattning  
 
I syfte att återuppta den investeringsfrämjande verksamheten som bedrevs i 
regionförbundet under ett antal år, har föreliggande projekt tagits fram. 
Verksamheten är nära kopplad till Business Sweden och det nationella arbete 
inom dessa frågor som man leder och samordnar. I länet kommer verksamheten 
drivas i nära samverkan med primärkommunerna samt andra berörda aktörer och 
verksamheter. 
 
Region Jönköpings andel av finansieringen utgörs av 100,0%. 

Information i ärendet 
Vi lever in en globaliserad värld, där landsgränser när det gäller handel och 
investeringar spelar en allt mindre roll. Ett mått på en regions konkurrenskraft är i 
vad mån den förmår att attrahera utlänska investeringar och etableringar. 
Samtidigt som man på detta vis kan komplettera den befintliga 
näringslivsstrukturen med betydelsefulla verksamheter, kan det också innebära en 
ökad konkurrens på hemmamarknaden för befintliga företag. Detta gagnar 
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emellertid långsiktigt vårt eget näringsliv då man genom att möta utländska 
konkurrenter eller har utländska krävande kunder även på hemmamarknaden, har 
större förutsättningar att lyckas väl på exportmarknaden samt förbli långsiktigt 
konkurrenskraftig. Det enda vi vet med säkerhet är att framtidens näringsliv i 
regionen inte ser ut som det gör idag. Ökad internationalisering innebär också 
ökad rörlighet bland företagen. Det räcker därför inte att ersätta företag som flyttar 
och/eller förändrar verksamheten med att kvarvarande företag växer eller att nya 
företag startas. Vi måste även attrahera in nya företag till regionen. 
 
De allra flesta län har särskilt avsatta resurser i sina regioner för att främja 
utländska direktinvesteringar (Inward Investment) samt för att ta väl hand om och 
integrera redan här verksamma utlandsägda företag, s.k. after care-arbete. Denna 
verksamhet är nära kopplad till den nationella resurs som finns via Business 
Sweden (BS). Samarbetet med BS manifesteras via avtal som kan vara på olika 
nivå (1-3). De olika nivåerna innebär varierad grad av nära samverkan, där nivå 3 
innebär full transparens mellan regionen och BS. Målsättningen i projektet är att 
teckna samarbetsavtal på nivå 3 med BS. Genom samarbetet blir regionen en del 
av, och kan utnyttja all den kompetens, nätverk och andra resurser och kontakter 
som finns inom BS. Själva avtalet i sig är inte förknippat med någon kostnad. 
 
I verksamheten som nu påbörjas inryms såväl att verka för utländska 
direktinvesteringar och förvärv som att medverka till att redan etablerade 
utländska företag i länet väl integreras och blir en naturlig del i regionen och 
näringslivet i övrigt (after care). Under projektperioden ska inledningsvis också 
tas fram en Verksamhets- och Marknadsplan som kommer att utgöra grund för hur 
verksamheten ska bedrivas.  
 
Den verksamhet som tidigare bedrevs startades 2003 och drevs ett 10-tal år, och 
gick under namnet ”Location Scandinavia – Business Region Jönköping”. Från 
primärkommunerna har önskemål framförts om att verksamheten bör återupptas 
då man är i behov av detta stöd och samordning från regional nivå. 

 
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: Utländska direktinvesteringar till Jönköpings län  
Projektägare:  Region Jönköpings län   
År och månad för projektstart:  2016-01-01 
År och månad för projektavslut:  2018-12-31  
Status:  Nytt  
 
 
Tidigare beslut:       – 
 
Utbetalda medel:       – 
 
Projektägarens ansökan finns som bilaga. 
 
Regional utvecklings kommentarer till ansökan: 
Organiserad investeringsfrämjarverksamhet bedrivs i flertalet län, oftast inom ramen 
för regionens verksamhet. Med tanke på vårt läns strategiska läge och framtida 
infrastruktuella satsningar här, finns det god anledning att anta att intresset för att 
investera i Jönköpings län kommer att öka. Att i det läget inte kunna erbjuda denna 
typ av stöd och tjänster till utländska investerare är en brist. Vidare kan man via 
denna funktion medverka till att efterfrågade företag eller andra verksamheter som 
saknas, förmås att överväga att etablera verksamhet här. 
 
En annan viktig uppgift för verksamheten är att medverka till att redan etablerade 
utlandsägda företag i regionen blir integrerade i regionen såväl som i 
näringslivsstrukturen. Detta för att främja expansionsinvesteringar samt att säkra 
arbetstillfällen och fortsatt tillväxt. 
 
För ett framgångsrikt arbete i dessa frågor krävs vidare ett nära och väl fungerande 
samarbete mellan region och resp. primärkommun. För att få detta samarbete att 
fungera krävs den samordningsroll i regionen som denna investeringsfrämjar-
verksamhet avser att bygga upp. 
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Inom projektets ram ligger också att analysera och föreslå hur verksamheten ska 
drivas och finaniseras långsiktigt. 
  
Ansökans koppling till Regionala utvecklingsstrategin, RUS, motivera hur: 
Frågor kring internationaliseringen och globaliseringens betydelse för vår region, 
lyfts inom RUS:en på flera ställen och ur olika synvinklar. Särskilt kan nämnas 
delstrategierna: "En internationellt ledande industriregion", "Ett breddat näringsliv 
med betoning på kunskapsintensiva företag" samt "En global livsmiljö".  
 
Ansökan är kopplad till följande område: 
 
Arbetsmarknad/ näringsliv ☒    
Utbildning/ forskning ☒ 
Attraktivitet  ☒ 
Infrastruktur  ☐ 
 
Avstämning har skett med andra enheter inom RJL (Utbildning och Kultur, 
Folkhälsa eller Kommunal utveckling): 
- 
 
Geografiskt område (berörda kommuner och län som medverkar i projektet): 
Aneby  ☐ Nässjö ☐       
Eksjö  ☐ Sävsjö ☐         
Gnosjö          ☐               Tranås ☐        
Gislaved   ☐ Vaggeryd ☐         
Habo      ☐ Vetlanda ☐ 
Jönköping  ☐ Värnamo ☐ 
Mullsjö   ☐ Län ☒  
 
Jämställdhetsperspektivet är ett verktyg för att nå hållbar tillväxt i hela länet. 
Beskriv arbetet i projektet kopplat till jämställdhet (ex. särskilda insatser för 
ökad jämställdhet): 
I projektet ska man särskilt följa upp hur man når ut till olika grupper när det gäller 
att komma i kontakt med utländska investerare. Om man uppmärksammar osakliga 
oblanser ska åtgärder vidtas för att tillse att alla etablerare får samma möjligheter i 
kontakterna med regionen.  
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Miljö, integration och mångfald samt folkhälsa är också verktyg som beaktas i 
ansökan. Beskriv arbetet i projektet kopplat till dessa horisontella kriterier (ex. 
särskilda insatser för ökad miljö, integration och mångfald): 
Personer med utländsk bakgrund kan i detta projekt utgöra en stor tillgång då det 
normalt underlättar för en utländsk etablerare att kunna anställa personal som är 
bekanta med handelskulturen etc. i såväl hemlandet som i investerarlandet. Att 
matcha personer med utländsk bakgrund som har efterfrågad formell kompetens med 
etablerare kan komma att utgöra en framgångsfaktor för projektet. 
 
Beskriv om/ hur projektet följer intentionerna i barnkonventionen (gäller 
endast folkhälsoenheten): 
- 
 
Ekonomisk bedömning till förslag till stödbelopp: 
Att regionen avsätter nödvändiga resurser såväl finansiellt som personellt för denna 
verksamhet är en förutsättning för att kunna etablera tät relation med Business 
Sweden på den högsta samverkansnivån (3). Däremot krävs ingen ytterligare 
finansiering  för att att ingå i de särskilda bransch- eller klustersatsningar som kan bli 
en naturlig fördjupning av samverkan med Business Sweden. 
 
Verksamhetens karraktär gör att ansvaret finansiellt i vart fall inledningsvis ligger på 
regionen. Däremot förutsätts primärkommunerna och andra nära samverkanspartner 
till verksamheten avsätta tid och andra resuser t.ex. i samband med konkreta 
etableringsförfrågningar, för att verksamheten ska få det genomslag och framgång 
som är förväntas. Även vid val av prioriterade branscher, markander och länder 
förväntas deltagande samverkanspartners att avsätta tid. 
 
Förslag till särskilda villkor för beslut: 
Ansökan om utbetalning skall göras minst två gånger per år och senast 15 december 
varje år, annars kan projektbidraget förfalla.  

 

Medelsbeslut 
År 2016   1 228 000 kr Regionala utvecklingsmedel 
År 2017    1 295 250 kr Regionala utvecklingsmedel 
År 2018   1 312 500 kr Regionala utvecklingsmedel 
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Utbetalningsprognos 
År 2016 beräknar vi att betala ut:  700 000 kr 
År 2017 beräknar vi att betala ut: 1 823 250 kr 
År 2018 beräknar vi att betala ut: 1 312 500 kr 
 
 
Finansiering 
Budgeten för projektet ser ut som följer: 

 År År År År  
 2016 2017 2018 20      Totalt 
Kostnader      

Egen personal 
(inkl. sociala avgifter) 
 

720 000 735 000 750 000       2 205 000 

Externa tjänster 175 000 150 000 150 000   475 000 
Lokalkostnader                         0 
Investeringar (gäller inte medel 
från Region Jönköpings län) 

                        0 

Övriga kostnader (ange 
kostnadsspecifikation i bilaga) 

225 000 300 000 300 000       825 000 

Indirekta kostnader (specificera 
i bilaga) 

108 000 110 250 112 500       330 750 

Summa kostnader                         0 
Intäkter                         0 
Offentliga bidrag i annat  
än kontanter 

                        0 

Privata bidrag i annat än 
kontanter 

                        0 

Summa (A) 1 22 800 1 295 520 1 312 500 0 3 835 750 
 
 

 År År År År  
 2016 2017 2018 2019 Totalt 
Finansiär      
Region Jönköpings län 1 228 000 1 295 520 1 312 500       3 835 750 
                              0 
Summa (B) 1 228 000 1 295 520 1 312 500 0 3 835 750 

 

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

http://www.rjl.se/
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