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Presidium Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet  
Tid: 2016-04-12 09:00-11:10 

 
Plats: Malin Wengholms tjänsterum 

§15 Ett regionalt näringslivsinriktat 
forskningsprogram – för projekt med start 2017 
Diarienummer: RJL 2016/481 
 
Förslag till beslut 
Presidet föreslår nämnden att beslutar att  

• avsätta 5 000 000 kr ur det statliga anslaget 1:1 för åren 
2017-2019. 

 
Sammanfattning 
Regionen och Jönköping University har sedan flera år ett väl 
inarbetat samarbete inom olika områden, varav det regionala 
forskningsprogrammet är ett. Föreliggande ansökan avser den 
tredje och avslutande omgången och avser forskningsprojekt i 
samverkan med regionens näringsliv, med start från 2017. 
Forskningsprojekten samfinansieras av Regionen, Jönköping 
University och deltagande företag. Avsikten är att satsningen 
fortsättningsvis ska vara del i den ”KK-miljö”, finansierad 
långsiktigt via Kunskaps- och Kompetensstiftelsen som bedöms 
ha goda förutsättningar för att beviljas till högskolan. 
 
Beslutet skickas till:  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 
 

Vid protokollet 

Charlotte Jerkelund 

Justeras 
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Presidium Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet  
Tid: 2016-04-12 09:00-11:10 

 

Malin Wengholm Torbjörn Eriksson  

 
 
Rätt utdraget, 
Intygar 
 
 
 
Charlotte Jerkelund 



 

Tjänsteskrivelse  

2016-03-24 RJL 2016/481 

  

 

   

Regionledningskontoret   

Mikael Gustafsson  

Nämnden för Arbetsmarknad, Näringsliv och 
Attraktivitet  

Ett regionalt näringslivsinriktat 
forskningsprogram – för projekt med 
start 2017  

Förslag till beslut 

Nämnden för Arbetsmarknad, Näringsliv och Attraktivitet, föreslås besluta  

 avsätta 5 000 000 kr ur det statliga anslaget 1:1 för åren 2017-

2019. 

Sammanfattning 

Regionen och Jönköping University har sedan flera år ett väl inarbetat samarbete 

inom olika områden, varav det regionala forskningsprogrammet är ett. 

Föreliggande ansökan avser den tredje och avslutande omgången och avser 

forskningsprojekt i samverkan med regionens näringsliv, med start från 2017. 

Forskningsprojekten samfinansieras av Regionen, Jönköping University och 

deltagande företag. Avsikten är att satsningen fortsättningsvis ska vara del i den 

”KK-miljö”, finansierad långsiktigt via Kunskaps- och Kompetensstiftelsen som 

bedöms goda förutsättningar för att beviljas till högskolan. 

 

Information i ärendet 
Med en förstudie som grund inleddes år 2014 ett samarbete med högskolan i syfte 

att inrätta en forskningsfond för forskningsprojekt som sker i samverkan med 

näringslivet i regionen. Redan då var avsikten att detta skulle utgöra en 

förberedelsefas för att senare söka medel hos Kunskaps- och Kompetensstiftelsen 

(KK-stiftelsen) för en 10-årig finansiering på mellan 300-500 mnkr därifrån till en 

s.k. ”KK-miljö” inom området ”kunskapsintensiv produktframtagning”. 

 

Varje enskilt forskningsprojekt som stöds i programmet föregås av en omfattande 

extern kvalitetsgranskning och minst ett SME-företag från länet måste vara 

deltagare. Forskningsprogrammet vänder sig till alla de fyra fackhögskolorna, och 

deras olika kompetenser har också via forskningsprojekten kunnat kombineras på 

ett för alla parter positivt sätt. 



 

Tjänsteskrivelse  

2016-03-24 RJL 2016/481 

 
 

 

 

Varje omgång av forskningsprogrammet löper under ca. 4 år, varav 3 år utgör 

genomförandetid för de forskningsprojekt som beviljas. Tills nu har två omgångar 

beslutats. Varje omgång finansieras med vardera 5 mnkr från regionen och 

högskolan. Till detta förväntas deltagande företag lägga minst sammantaget lika 

mycket i tid. Detta innebär att varje fond omsluter ca. 20 mnkr. Regionens insats 

växlas därmed upp med en faktor 3, vilket också var en av grundtankarna när 

samarbetet inleddes. 

Beslutsunderlag 

 Underlag projektbeslut daterad 2016-03-24 

 Ansökan daterad 2016-02-22 

 
Beslutet skickas till 
Jönköping University 

 

 

REGIONLEDNINGSKONTORET 

 

 

 

Agneta Jansmyr  

Regiondirektör 

  

Ulrika Geeradts 

Regional Utvecklingsdirektör 
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Projektuppgifter 
Projektnamn Projektägare 

Regionalt forskningsprogr. med JU 2017-19 Jönköp. University 
År och månad för projektstart År och månad för projektavslut 

2017-04 2019-12 
Status Diarienummer 

Nytt 2015/481 

Historik 
Tidigare beslut 
 

Utbetalda medel 

RJL 2015/214, 224 2519 ca. 1,3 mnkr 

Geografiskt område 
Berörda kommuner och län som medverkar i projektet  

 Aneby  Eksjö 

 Gnosjö  Gislaved 

 Habo  Jönköping 

 Mullsjö  Nässjö 

 Sävsjö  Tranås 

 Vaggeryd  Vetlanda 

 Mullsjö  Jönköpings län 

Information, Regional utveckling 
Kommentarer till ansökan* 

Föregånget av en förstudie samt det samarbetsavtal som 2013 slöts mellan dåvarande 
Regionförbundet och Högskolan i Jönköping, inleddes från 2014 ett 
forskningssamarbete syftande till att etablera behovsstyrd forskning mellan 
högskolan och näringslivet i regionen. Arbetet är långsiktigt med det slutliga 
målet att etablera en s.k. "KK-miljö" finansierad under 10 år av Kunskaps- och 
kompetensstiftelsen med mellan 300-500 mnkr plus medfinansiering från näringslivet. 
Forskningsmiljöns tema avses bli "Kunskapsintensiv Produktframtagning" som också är 
mycket relevant för regionens näringsliv. Som förberedelse inför KK-satsningen 
genomförs föreliggande regionala forskningsprogram som från 2014, genomförs i tre 
treåriga delprojekt varav detta är det sista av de tre projekten som nu inleds. 
Forskningsprojekten samfinaniseras av Regionen (25%), Högskolan (25%) samt 
deltagande företag (50%, egen tid). Varje enskilt forskningsprojekt som innan det 
godkänns föregås av en omfattande kvalitetsgranskning måste ha med minst ett SME-
företag (Små- och medelstora företag) från länet. Detta forskningsprogram avses 
utlysas på Högskolan under våren 2016 med målet att efter kvalitetsgranskning kunna 
godkänna forskningsprojekt för genomförande mellan 2017-2019. 
Ansökans koppling till Regionala utvecklingsstrategin, RUS  

Forskningsprogrammet initierades strax efter att OECD hade presenterat sin 
"territorial review" över Småland och Blekinge. Där pekades bl.a. på behov av ökat 
kunskapsinnehåll i regionens näringsliv, samt att regionen borde bli bättre på att 
ta tillvara på den akademiska kompentensen som finns i regionen. Detta stämmer 
också mycket väl in på länets RUS där också behovet på ökat kunskapsinnehåll i 
regionens näringsliv är av yttersta betydelse för regionens utveckling och 
tillväxt. 
Ansökan är kopplad till: 

 Arbetsmarknad/näringsliv  Utbildning/forskning  Attraktivitet  Infrastruktur 
Avstämning har skett med 

 Utbildning och kultur  Folkhälsa och sjukvård  Kommunal utveckling   
Beskrivning av arbetet i projektet kopplat till jämnställdhetsperspektivet 

Forskningsprogrammet strävar efter en jämn könsfördelning i genomförandet. I nu 
igångsatta forskningsprojekt har totalt 43 kvalitetsgranskningen genomförts. Av 
dessa har mer än hälften av granskningarna utförts av kvinnor. I genomförandet av 
projekten har tills nu ca. 1/3-del av akademins deltagare varit kvinnor.  
Beskrivning av arbetet i projektet kopplat till horisontella kriterier för miljö, integration och mångfald samt folkhälsa 
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Högskolans ska i sin verksamhet jobba utifrån utvecklingen mot ett bärkraftigt 
samhälle, vilket också framgår av den lagstiftning som högskolan har att följa. 
Därför skall all verksamhet genomsyras av detta förhållningssätt, vilket då också 
omfattar forskningsprojekt av det slag det här handlar om. 
När det gäller integration har Jönköping University stor andel internationella 
studenter och forskare, vilket bidrar till att öka förutsättningarna för god 
integration då vana finns att samverka i flerspråkig och kulturellt integrerade 
miljöer. 
Beskrivning av arbetet i projektet kopplat till barnkonventionens intentioner (gäller endast folkhälsa) 

      
Förlag till särskilda villkor för beslut 

      
* Projektägarens ansökan biläggs underlaget 

 

Medelbeslut 
År Summa Typ av medel 

2017 1650000 1:1 

2018 1650000 1:1 

2019 1700000 1:1 

                  

Totalt 5 000 000,00 kr  
 

Beslutet motsvarar 24,75 procent av den slutliga godkända kostnaden till projektet. 
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Utbetalningsprognos 
 

År 2017 beräknar vi att betala ut 800 000 kronor. 
Nationell strategisk prioritering Nationell ämneskategori 

1a 01A 

Information 
Region Jönköpings läns riktlinjer samt handledning för ansökan om regionala projektmedel ligger till grund för beslutet.  
Läs mer på plus.rjl.se  
 




