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Aktuella projekt och förslag till beslut 

Arbetsutskottet fareslår Regionstyrelsen besluta enligt nedanstående: 

l. Gnosjöregionens näringslivsråd, R18713, återremitterat 2014-02-27, § 4 

Förslag till beslut: 
l.lOO.OOOkr 1:1-medel år2014 

1.1 00.000 kr l: l-medel år 20 15, prognos 

1.1 00.000 kr l : l-medel år 2016, prognos 

2. Förstudie och projektering av fastighet till Barnfilmbyn, R3914 

Förslag till beslut: 
425.000 kr l :l-medel år 2014 

Datum 

2014-04-03 

Antal sidor 

1(1) 

3. Krattsamling Biogas - Regional samverkan for produktion, infrastruktur, R4114 

Förslag till beslut: 
282.575 kr l :l-medel år 2014 
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Underlag till projektbeslut 
Projektuamn: 

Pro_jektägare: 
År och månad för pro,jektstart: 
År och månad för projektavslut: 
Status: 

l Tidigare beslut: 

Utbetalda medel: 

Gnosjöregionens Näringslivsråd 

Gislaveds Näringsliv AB 

2014-03 

2016-02 

Nytt 

Projektägarens ansökan finns som bilaga. 

Regionforbundets kommentarer till ansökan: 
Under längre tid har det i Gnosjöregionen (GGVV) drivits en tanke om ökat kommunall 

näringslivssamarbete i hela länet. Parallellt med detta har man med start under 2012 

genorofört en omfattande forstudie i Gnosjöregionen där man analyserat regionens 

utmaningar och utvecklingsbehov med bl.a. medfinansiering från Tillväxtverket och i nära 

samverkan med näringslivet. Ett resultat av forstudien är att bilda det gemensamma organ 

som beskrivs i denna ansökan för att i samverkan mellan kommunerna och näringslivet möta 

framtida utmaningar och vidta nödvändiga åtgärder. Arbetsmodellens utformning ger 

möjlighet till en önskvärd vidareutveckling där hela länets näringslivsarbete samordnas på ett 

tydligare sätt. Och bl.a. härfor finns avsatt resurser i projektet for erfarenhetsspridning och 

lärande till övriga länet. 

Som framgår av bilagd reviderad ansökan är ägarforhållandena genomgående 50/50 mellan 

kommunerna resp. näringslivsforeträdare. Sammanfattningsvis är inriktningen att ledamöter i 

styrelsen utgörs av ordförandena i resp. kommunstyrelse samt näringslivsfårening/råd med 

vardera 4 ledamöter med lika många suppleanter. Härutöver ska ytterligare en ledamot utses 

gemensamt som även ska vara ordforande i styrelsen. För närmare information kring detta 

hänvisas till ansökan. 
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Ansökans koppling till delstrategier enligt Regionala utvecklingsstrategin, RUS: 
Hela satsningen kan ses som ett sätt att möta frågan kring "Regional kraftsamling och 
ledarskap" som lyfts fram som betydelsefullt i den regionala utvecklingsstrategin. Detta 
stöds även av OECD:s analys. Härutöver kan projektet förväntas ha stor påverkan vad gäller 
att stärka det befintliga näringslivet som i Gnosjöregionen tydligt domineras av industri 
vilket kopplar an mot strategin om en internationellt ledande industriregion. 

Ansökans effekt på framgångsfaktorerna i RUS 
Kunskap och kompetens: lXI Positiv O Neutral O Negativ 

Kommunikationer: ~ Positiv O Neutral O Negativ 

Innovation: l:iSI Positiv O Neutral O Negativ 

Klimat och energi: O Positiv ~Neutra l O Negativ 

Attrakt i vitet: l:iSI Positiv O Neutral O Negativ 

Globalisering: IZI Positiv O Neutral D Negativ 

Regional kraftsamling och ledarskap: l:iSI Positiv O Neutral O Negativ 

Ekonomisk bedömning till förslag till stödbelopp: 
Sökt belopp utgör 50 % av kostnaderna. I och med att det finns ett lärande och 
erfarenhetsspridning till övriga länet inbyggt i projektet, bedöms sökt belopp rimligt. 

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 for årets beslut förfalla. Årlig 
förlängningsansökan krävs. Med detta forslag till beslut anser Regionforbundet att 
medfinansieringsåtaganden är fullgjorda vad gäller projektinitiativ under projektets 
löptid. I samband med forsta ansökan om utbetalning skall projektägaren inskicka ett 
friställningsintyg for fast anställd personal (om kostnad for den anställde upptas i 
ansökan om utbetalning). Om så inte sker kommer Regionforbundet att stryka 
kostnaden. Mall for friställningsintyg finns på hemsidan. 

Medelsbeslut 
År 2014 

År 2015 
År2016 

1100 000 kr 
l 100 000 kr 
l 100 000 kr 

Utbetalningsprognos 
År 2014 beräknar vi att betala ut: 750 000 kr. 

1:1-medel 
l :I -medel, prognos 
l : l-medel, prognos 

Datum 

Beteckning 

R18713 
Antal sidor 
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l Nationell strategisk prioritering 

2g Nationell ämneskategorisering 

Finansiering 
Budgeten for projektet ser ut som foljer: 
r--

År År 
Kostnader 2014 2015 
Egen personal l 017 720 J 058 429 
(ink!. sociala avgifter) 
Antal timmar: 1980 

Lönekostnad per timme: 514 

Externa tjänster 916 032 952 673 
T .oka l kostnader o o 
Investeringar (gäller inte medel o o 
från Regionförbundet) 
Ovriga kostnader (ange 266 248 276 898 
kostnadsspcci fikation i bi laga) 
Summa kostnader 2 200 000 2 288 000 

1--
T n täkter o o 
Summa 2 200 000 2 288 000 

År A' r 
Finansiär 2014 2015 
Kommunerna i GGVV l 000 000 l 040 000 
Näringslivsbolaglmotsv. GGVV 100 000 104 000 
Regionforbundet l 100 000 l 144 000 
Summa 2 200 000 2 288 000 

Förutsättningar för beslutet 

År 

2016 Totalt 

l 100 766 3 176 915 

990 780 2 859 485 
o o 
o o 

287 974 831 120 

2 379 520 6 867 520 
o o 

2 379 520 6 867 520 

A'r 
2016 Totalt 

l 08/ 600 3 121600 
108 160 312 160 

l 189 760 3 433 760 
2 379 520 6 867 520 

Regionforbundets riktlinjer samt handledning fo r ansökan om regionala projektmedel 

gäller, se www.regionjonkoping.se/projektstod . 

Datum 

Beteckning 

R18713 
Antal sidor 
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Ansökan om regionala projektmedel 
Jönköpings län 

u "ft " ktt 1ppg1 er om proJe e 
Projektnamn 
Gnosjöregionens Näringslivsråd 
Projektperiod Sökt belopp från Regionförbundet 

(totalbelopp) 
2014-04-24-2016-04-23 3433760 

u "ft "" k d 1ppg1 er om so an e 
Projektagare E-post 
Gislaveds Näringsliv AB anders~gna.se 
Postadress Telefon 
Anderstorpsvägen 24 0371 80600 
Postnummer och ort Mobiltelefon 
32336 Gislaved 070 5637020 
Organisationsnummer l CFAR-nummer** Plusgiro 
556661-9861 43160241 

Totalkostnad 

6867520 

l Bankgiro 
5899-4328 

Ar sökande momsredovisningsskyldig för projektet? Galler ansökan medfinansiering för EU-stöd? 
~Ja D Nei OJa~ Nei 
.. Arbetsstallanummer enhgt Stat1St1ska centralbyrån (Tfn: 019-17 60 00) 

p . k l d roje t e are 
Namn Telefon 
Anders Ahlström se ovan 
E-post Mobiltelefon 
anders@gna.se se ovan 

Ekonomihantering 
Namn Telefon 
Christina Andersson 0371 -226971 
E-post Mobiltelefon 
christina@gna.se 072 2326971 

Projektbeskrivning med kostnads- och finansieringsbudget ska bifogas (se bilaga) 

Ort och datum 
Gislaved 2014-04-0 l 

REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 

Postadress: Box 255. SE-551 14 Jönköping l Besöksadress: Vastra Storgatan 18 A 
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Antalsidor 

Bilaga till ansökan om regionala projektmedel 
Jönköpings län 

Projektnamn 
l Gnosjöregionens Näringslivsråd (GNR) 

Sammanfattning av projektet (Max 2 ooo tecken) 
Under ett drygt år 2012- 2013 har en regional mobilisering genomförts av näringslivet och 
kommunerna i Gnosjörcgionen. Arbetet har drivits under benämningen "Framtid 
Gnosjöregionen" och utförts av näringslivsorganisationerna på uppdrag av kommunerna. 
Utgångspunkten för arbetet är vikande befolkningsunderlag och omfattande 
strukturförändringar i näringslivet. Mer än 60 möten och seminarier har genomförts. Över 100 
personer - företagare, politiker, forskare och tjänstemän- har deltagit och bidragit med ideer 
till projektet som avslutades sommaren 2013. 
Från företagarhål l har man varit speciellt fokuserad på att arbetet med Framtid 
Gnosjöregionen och etableringen av Gnosjöregionens Näringslivsråd ska ge konkreta och 
mätbara resultat. Del övergripande målet med Framtid Gnosjöregionen är att etablera ett 
gemensamt tillväxtarbete i form av ett näringslivsråd/ näringslivsorgan i Gnosjörcgioncn. 
Fyra huvudsakliga delmål har definierats och genomförts: 
A. En kartläggning av näringslivets utvecklingsbehov och viljeinriktningar med regionens 
tillväxtarbete har genomförts bland foretagen och i kommunerna i Gnosjöregionen. 
B. En arbetsmodell for analys och prioritering av gemensamma satsningar for regionens 
tillväxt inom näringslivet har tagits fram och processats i samverkan mellan det regionala 
näringslivet och kommunerna i Gnosjörcgioncn. 
C. En struktur for en gemensam utvecklingsorganisation/ett gemensamt näringslivsråd har 
tagits fram av näringslivsbolagen, kommun-, företags- och regionala representanter i 
samarbete med processledaren. 
D. Ett forslag till en gemensam utvecklingsorganisation/näringslivsråd och dess 
verksamhetsinriktning har förankrats i det lokala/regionala näringslivet i Gnosjöregionen. 
Ovanstående arbete har dokumenterats i en slutrapport som fårdigställts i juni 2013. 

Näringsl ivet och kommunerna har beslutat alt bilda Gnosjöregionens Näringslivsråd. 
Det fortsatta arbetet ska inriktas mot foUande huvudområden. 
l. Företagens konkurrenskraft 
2. Regionens attraktivitet 
3. Kompetensförsörjning och -utveckling 
Se bilaga 1 Projektbeskrivning för mer detaljerad information 

Projektet har en stark koppling till RUS, Regional Utveckl ingsstrategi för Jönköpings län. 
Delstrategin "En internationellt ledande industriregion" kan ses som en referens till det tänkta 
arbetet. Samtliga aktivietcr och projekt i Gnosjöregionens näringslivsråd kommer att beröra 
del strategin. 

REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN 
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Antal sidor 

Framtid Gnosjöregionen kommer att organiseras i form av en ideel l forening med medlemmar 
från företag, näringslivsbolag, näringslivsorganisationer och kommuner. Den av parterna 
bildade ideella foreningen Gnosjöregionens näringslivsråd, ägs till 50% av de fyra 
kommunerna och till 50% av de fyra kommunernas lokala näringslivsforeningar/råd. 
Rådets huvuduppgift är att vara styrande i arbetet med att hantera de behov som uttryckts av 
näringslivet, samt i pågående och framtida projekt som är relaterade till de behoven. Utöver 
nämnda ansvar har rådet även en uppgift som rådgivande instans fOr näringslivsfrågor som 
berör regionallkommunal utveckling. Den ideella föreningen styrs med hjälp av sitt ändamål 
och sina stadgar, som fastställs på årliga årsmöten och eller/extra 
medlemsmöten.Verksamheten ska underställas kommunal revision samt en extern revisor. 
Gnosjöregionens Näringslivsråd ska genomfora en årlig tillväxtkonferens som är öppen fur 
alla i regionen och i hela länet. 

Syfte (Beskriv avsikten med projektet) 

Det huvudsakliga syftet med projektet är samverkan och bättre samordning med bibehållen 
lokal förankring vad beträffar näringslivsfrågorna i Gnosjöregionen. Genom Gnosjöregionens 
Näringslivsråd skapas en ny organisationsstruktur med syfte att driva gemensamma 
utvecklingsfrågor och projekt samt bidra till en ökad nationell och internationell 
konkurrenskraft för näringslivet. strukturen skall fungera som ett utvecklingsorgan i 
Gnosjöregionen, men även som en möjlighet för övriga länet att ta till sig. Vi vill betona att 
detta inte är en traditionellt näringslivsarbete. Samarbetet bygger på behovsinventeringen och 
dialog mellan näringslivet, kommunemas politiker och tjänstemän, där vi inventerat nuläge, 
framtida behov och pågående verksamhet. Vi har sammanställt en torteckning över pågående 
näringslivsprojekt som bedrivs i samverkan mellan eller i enskilda GGVVkommuner (Bilaga 
2). 

Vi bedömer att de fyra GGVV kommunerna är ett naturligt område for samarbete, och att en 
förbättrad och fördjupad samverkan är helt oungänglig bl.a. därfor att de fyra GGVV
kommuncrna står inför liknande utvecklingsmöjligheteroch utmaningar inom de närmaste 10-
20 åren. I dialogen mellan näringslivet och kommunernas politiker och tjänstemän har flera 
andra argument lagts fram som talar för samarbete, bl.a: 

- Större underlag for strategiska projekt; 
- Finansiella fördelar (större gemensam budget); 
-Bättre samlad kunskap om vilka "vi" är när vi söker oss ut i världen, när vi marknadsf6r oss 
osv.; 
-Mindre dubbelarbete och slöseri genom att vi kan undvika bl.a. kommunvisa: 
kompetenspaket for nyföretagare, gymnasieskolor med snarlika profiler sinsemellan, 
turismsatsningar, fritidsutbud, hemvändarprojckt eller attraktivitetsinsatsert marknadsföring, 
osv.; 
-Bättre sammanställning, selektering, bearbetning och spridning av strategisk information om 
utvecklingsfrågor (statistik om t.ex. pendling, arbetsmarknad, utbildningsmöjligheter, etc); 

REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 
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Antal sidor 

- En gemensam arena och "en väg in" för externa aktörer (Lex. BRJ, andra regioner, 
Regionförbundet, högskolor/universitet etc) som vill samarbeta inom områden som prioriteras 
av näringslivet i GR; 
- Näringslivsansvariga kan "lyfta" frågoma som är av gemensamt intresse för många företag i 
fyra kommuner till GR-nivån. Det blir således en förbättrad samordning och samsyn kring 
vilka frågor som måste prioriteras bland insatserna som sker till förmån för företagen i 
GGVV -regionen. 
-Samordnad spridning av goda erfarenheter till andra kommuner i länet och i Sverige. 
-Möj lighet att uveckla en arbetsmodell-en plattform- ett arbetssätt som kan användas även 
inom andra områden som inte primärt är näringslivsfrågor (t.ex. integrationsområdet). 

Mål (Vad ska projektet uppnå för resultat?) 

Övergripande verksamhetsmål. 
Det övergripande målet för Gnosjöregionens Näringslivsråd föreslås vara: Att bidra till att 
bryta den negativa dynamiken i form av arbetstillfällen och konkurrenskraft. 
Gnosjöregionen är i hög grad beroende av sin stora andel tillverkande företag, som i sin tur är 
beroende av det internationella konjunkturläget och av att kunna uppvisa såväl en hög 
kompetens som en hög produktivitet fö r att vara konkurrenskraftig. En ytter! igare 
utmaning/möjlighet i detta läge är att majoriteten av regionens tillverkande företag består av 
många små och medelstora företag. Vi bygger en förstärkt plattform för att kunna möta 
framtidens krav på konkurrenskraft och nya kompetenser. 

Mål 
Gnosjöregionens Närings livsråd skall bidra till att öka tillväxten i näringslivet och till en 
befolkningstillväxt i Gnosjöregionen genom att utveckla de valda strategiska områdena: 

4(10) 

1. Företagens konkurrenskraft i form av uppstart av nya marknader i Tyskland och de 
Nordiska länderna 2. Regionens attraktivitet. Här är näringslivsrådet endast rådgivande, varför 
inget projektmål kan sättas. 3 Kompetensförsörjning och -utveckling. Samtliga näringslivets 
behov skal l vara kart lagda och aktiviteter uppstartade inom projekttiden. Rådet ska vara 
pådrivande och remissinstans i aktiviter/samverkansprojekt inom alla de tre strategiska 
områdena. 

Projektet fokuserar på lärande och om intresse finns kan erfarenheterna och kunskaperna 
spridas till övriga kommuner i länet. På så sätt kan samarbetsprocessen verka för att stärka 
näringslivet i hela Jönköpingsregionen. 

REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 
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Verksamheten är i huvudsak projektbaserad och kommer att styras och ledas av 
Gnosjöregionens Näringslivsråd. Följande samarbetsförslag har framkommit i projekt 
"Framtid Gnosjöregionen" om inriktning på framtida insatser: 

l. Företagens konkurrenskraft 
- Ett gemensamt internationaliseringsprojekt gentemot i första hand Tyskland och övriga 
nordiska länder för att skapa nya marknader. Även lokala/regionala plattformar som Elmia 
och Affårsracet ses som betydelsefulla resurser för att utveckla för detta projekt. 
- En gemensam ambition att GGW-kommunema skall representera "Sveriges bästa lokala 
företagsklimat". (Idag är man inte långt ifrån det målet i såväl Svenskt Näringslivs 
Företagsenkät och SKL:s servicemätning). Detta är primärt kommunernas uppgift, men 
näringslivsrådet blir ett rådgivande organ för regionens näringsliv. 

-En gemensam satsning på "Inward Investments" i Gnosjöregionen 
Här handlar det om utveckla samarbetet med Business Sweden för att främja utländska 
investeringar i regionen.Detta arbete skall koordineras med Regionförbundets internationella 
satsningar samt det lokala, redan utvecklade arbetet, exempelvis inom mässverksamhet 

- Omvärldsbevakning, alltifrån modemaBl-verktyg for ett företags kompetensutveckling till 
kontakter med relevanta omvärldsbevakare/ nyhetsspridare som är av intresse för regionens 
företag. I projektet ska ett gemensamt verktyg för omvärldsbevakning tas fram och utvärderas, 
för att sen implementeras lokalt i Gnosjöregionen. I nästa fas skall övriga av länets kommuner 
beredas plats i verktyget, vilket stärker dess innehåll. 

2. Regionens attraktivitet 

a. Boende/livsmiljöutveckling 
- Näringslivsrådet verkar som pådrivare och remissinstans samt medverkar i de 
utvecklingsprojekt som skall bidra till den regionala attraktionskraften. Företagen själva utgör 
ju en viktig del av den regionala attraktionskraften i Gnosjöregionen. 

b. J n frastrukturutveckling 
- I den här frågan finns redan ett kommunpolitiskt samarbete inom GGVV som i sin 
förlängning även är en del av det regionala arbetet. T dessa frågor kan Gnosjöregionens 
näringslivsråd agera remissinstans för den gemensamma näringslivs- och 
samhällsutvecklingen och särskilt i de frågor som har betydelse för näringslivet. 
- PPP -projekt, gemensamma investeringar som delas mellan de offentliga och de privata 
delarna av näringslivet, har blivit alltmer vanliga under senare år. Eftersom 
näringslivsstrukturen i Gnosjöregionen huvudsakligen handlar om SME:s så kan 
Näringslivsrådet spela en roll även i detta avseende, utöver att enbart vara remissinstans till de 
investeringar som skall göras i vägar, bostäder etc. 

REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 
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3. Kompetensförsörjning och -utveckling 
-Samtliga näringslivets behov skall vara kartlagda och konkreta aktiviteter uppstartade inom 
projekttiden. Verktyg får kompetensfårsörjningsanalyser samt får en gemensam 
konjunkturbarometer får regionen skall tas fram. 
- Ökad samordning av såväl enskilda teknikprojekt (t.ex. det pågående automationsprojektet) 
och yrkesutbildningar som näringslivet (och då framförallt industrin) kräver. 
- Ökad regional samverkan mellan utbildningsaktörer och näringsliv. 
Uppdraget från näringslivet (de ca. 80 fåretagen som ingått i referensgruppen) är tydligt. 
Näringslivet kräver att kompetensproblematiken löses en gång får alla. För att klara detta 
behövs en översyn av innehåll och resurser i samtliga studieformer, från grundskola till 
högskola. 

I nästa steg planerar vi att utveckla de olika delprojekten som beskrivs övergripande ovan. 
Arbetet börjar med att kartlägga branschernas behov och identifiera de resurser (personer, 
finansiering, kunskap, etc.) som behövs för att driva arbetet i de olika delprojekten framåt. 

6(10) 

Projektet ARK; automation för regional konkurenskraft är ett gott exempel, som kan användas 
får att illustrera hur vi tänker oss att de olika delprojekten skall organiseras och bedrivas. I 
ARK har olika behov kartlagts, därefter har externa resurspersoner: konsulter, organisationer, 
forskare, etc. anlitats, som samarbetar med projektledning och styrgrupp. Här skall nämnas att 
behoven i sin tur kommer att ställa krav på kartläggn ing och ackreditering av regionens/ länets 
samlade kompetenser. l ARK projektet identifierades behov inom bl.a. innovation och 
forskning. Vi fårväntar oss att också processen i Framtid Gnosjöregionen kommer att leda 
fram tillliknande behovsbilder, och att de kan tillgodoses genom samverkan med bl.a. 
IIögskolan i Jönköping, Innovationsfabrik Småland, Sc ience Park-systemet och Almi. 

Här skall nämnas ytterl igare ett önskemål som uttryckts av näringslivet i Gnosjöregionen, och 
som rör aktiviteter. Näringslivets representanter önskar fler tillfål len till möten, "hearings", 
frukostmöten, etc. om fOr näringslivet angelägna och aktuella frågor. Vi vi ll tillmötesgå även 
detta önskemål och behov inom ramen får processen, och räknar med att börja planera för 
dessa möten från 2014-0 l. Flera av de aktuella frågorna som t.ex. "kompetensutveckling", 
"attraktivitet" och "omvärldsbevakning" ryms dock inom "projektområdena" och kan därfår 
samordnas inom ramen för verksamheten som sker inom respektive delprojekt ' 

Organisation 
Framtid Gnosjöregionen kommer att organiseras i en ideell fårening med medlemmar från 
företag, näringslivsbolag, näringslivsorganisationer och kommuner. Den av parterna bildade 
ideella fåreningen Gnosjöregionens näringslivsråd, ägs till 50% av de fyra kommunerna och 
till 50% av de fyra kommunernas lokala näringslivsfåreningar/råd. 

Styrelsen består av 9 ledamöter, varav 4 är representanter från näringslivet (en från respektive 
kommun) samt 4 representanter från kommunerna. Dc kommunala representanterna är 
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utsedda av respektive kommunstyrelse. Utöver nämnda ledamöter finns en ordförande som 
skall representeras av näringslivet. Den ideella föreningen styrs med hjälp av s itt ändamål och 
sina stadgar , som fastställs på årl iga årsmöten och el ler/extra medlemsmöten. 

Verksamheten ska underställas kommunal revision samt en extern revisor. 
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Rådets huvuduppgift är att vara styrande i arbetet med de av näringslivet framtagna behoven 
och därtill nuvarande och kommande projekt. Utöver nämnda ansvar har rådet även en uppgift 
som rådgivande instans för frågor av regionallkommunal karraktär som berör näringslivet. 

Kopplat till ovan nämnda ideella fö rening bildas ett aktiebolag, Business Gnosjöregionen AB, 
vars syfte är att äga och driva, för Gnosjöregionen, gemensamma projekt gällande 
näringslivsutveckling. Aktiebolaget ägs till l 00% av Gnosjöregionens näringslivsråd (GNR). 

Under våren 2014 genomförs en beredning och konstituering av organisationen som beräknas 
starta 2014-04. 

Tidplan (AnQe nar i tiden projektet ska genomföras samt vilka aktiviteter som ska ske) 
Uppstart av organisation och rekrytering av koordinator 
och följeforskare. Ansökan om projektstöd för 
omvärdsbevakning, internationallisering, 
kompetensutveckling. Starta upp delar av 
omvärldsbevakning så som inköpsindex och 
kompetensbehov. Utveckla delar av befintliga 
internationella samarbetspa rtners. Utveckla 
lokala/regionala plattformar för affårsutbyte. 
Vidareutveckling av omvärldsanalys genom framtagning 
av nya verktyg och samarbeten. Uppbyggnad av nätverk, 
affårsplattformar i Tyskland och de nordiska länderna. Ta 
fram verktygen fOr att säkerställa kompetensbehov. 
Bygga en fungerande plattform för Inward Investments. 
Starta analys av branschbehov och uppbyggnad av 
kompetenspooL 
Vidarutveckling av uppstartade aktiviteter. Samverkan 
med andra kommuner kring branschbehov och ev. 
ansökan om gemensamma resurser för genomförande. 
Utvärdering och planering av kommande plattform 
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attraktivitet och kompetensförsörjning och -utveckling. Gnosjöregionens näringslivsråd kan 
ses som ett utvecklingsprojekt fOr hela länet, en plattform som kan kopieras och spridas. 
Långsiktigt kan ett sådant samarbete stärka hela länets näringslivsutvecklingsarbete, vilket 
också ligger helt i linje med Region Jönköping och RUS-arbetet. Ett sådant samarbete skulle 
långsiktigt kunna få samma effekt som motsvarande näringslivsorgan i Halland, Skåne och 
Västra Götalandsregionen. Vi ser projektet som en inledande fas, ett lärprojekt som övriga 
delar av länet kan ta del och inspireras av. 

Projektet fasar väl in i det tänkta RUS arbetet och kan härledas till det i RUS nämnda 
"Regional kraftsamling och ledarskap" Exempelvis citatet: 

l såväl utvärderingen av det tidigare regionala utvecklingsprogrammet (RUP) som i dialogen 
inom ramen for detta arbete, har just frånvaron av en sådan motor lyfts fram som en svaghet 
och etl hinder för utveckl ing. Här behövs regional kraftsamling och ledarskap. OECD 
understryker bland annat taljande: 
• Engagera unga människor i regional utveckling 
• Klargör rollerna för dc aktörer som hanterar regional utveckling 
• Stärka det regionala ledarskapet 
• Ge ytterligare stöd och kraft åt regionala utvecklingsprogram 
• Främja och stärk den regionala planeringen mellan regioner 
• Vidareutveckla det oiTentlig-privata samspelet 
• Främja kommunöverskridande samarbete 

Delstrategin "En internationellt ledande industriregion" kan ses som en referens till det tänkta 
arbetet Samtliga aktivieter och projekt i Gnosjöregionens näringslivsråd kommer att beröra 
delstrategin. 

Horisontella kriterier (Beskriv på vilket sätt projektet beaktar miljö, integration och mångfald, folkhälsa samt 
jämställdhet) 

8(10) 

Gnosjöregionens näringslivsråd ska skapa ett mer hållbart samhälle för tillväxt som tar hänsyn 
till miljön och ger plats för integration och mångfald. Jämställdhetsfrågan kommer att lyftas 
upp i projektet i syfte att få mer jämställda arbetsplatser. Detta kommer att ske inom riktade 
kompetensprojekt fOr näringslivet samt genom ett utvecklat samarbete med skolorna i 
regionen för påverkan av elevernas attityder i framtida yrkesval. 

Ordinarie verksamhet- projekt (Specificera vad som ar sarskiljande och unikt) 

Gnosjöregionen näringslivsråd är en samlande kraft och en arena får tillväxtfrågor som inte 
det enski lda näringsl ivsbolaget klarar att driva på egen hand. Det unika är den direkta 
forankringen i näringslivet som utgör stommen i Gnosjöregionens Näringslivsråd. Den 
samlande kraften ger nya möjligheter att fOrankra och strategiskt driva utvecklingsfrågor med 
regional tillväxtpotentiaL De lokala utvecklingsfrågorna kommer dock även fortsättningsvis 
att drivas av de enskilda kommunerna/näringslivsbolagen. 

REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 

Postadress: Box 255, SE-551 14 Jonköping l Besoksadress: Vastra Storgatan 18 A 

T et: 036 10 75 57 1 Fax: 036 10 20 16 1 E-post: regionforbundet@regionjonkoping.se 
www.regionjonkoping.se 

lrjl 



Datum 

~~ 2014-04-01 • .,~, Blankettverslon 

2010-03-02 

REGIONFÖRBUNDET 
JÖNKÖPINGS LÄN 

Antal sidor 

Spridning (Ange hur information om projektet ska spridas) 

Gnosjöregionens näringslivsråd har en egen hemsida www.framtidgnosjoregionen.se där all 
information om projekt och samarbeten kommer att finnas tillgänglig. Gnosjöregionens 
näringslivsråd planerar en årlig konferens med fokus på tillväxtfrågor. Många av aktiviteterna 
i projektet kommer vara publika och kommuniceras via media och Internet. 

Uppföljning/utvärdering av projektet 
Projektets huvudmän näringslivsbolag och kommuner i Gnosjöregionen kommer att få 
löpande information kring projektets utveckling. Som finansiär och regional 
utvecklingssamordnare kommer Regionforbundet ha en adjungerad roll i rådet. Som patt i det 
regionala länsarbetet skall projektet löpande avrappporteras vid Regionforbundets näringslivs 
möten. Vidare, där intresse finns, kommer vi att åka ut till de olika kommunerna och foredra 
resultat och arbete. Eftersom projektet är av "pilotkaraktär", och syftar till att vara en lärande 
process, kommer vi att koppla en processutvärderare till projektet. Processutvärderaren skall 
vara ett stöd i den lärande processen, genom att folja hela processen och kontinuerligt fora 
dialog med projektets ledning och andra centrala aktörer. Procesutvärderaren ansvarar for att 
dokumentera och identifiera de erfarenheter och kunskaper som projektets aktörer inhämtar 
utefter vägen, och ge forslag till hur lärandet kan tillvaratas, spridas och investeras i "Framtid 
Gnosjöregionens" utvecklingsarbete, samt for framtida regional utvecklif!_g_ i länet. 
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• K t d b d os na s u 1get 
Kostnadsslag Ar2014 

Egen personal 1017720 
(inkl. sociala avgifter) 
Antal timmar: 

1980 
Lönekostnad per timme: 

514 
Externa tjänster 916032 
Lokalkostnader 

Investeringar (galler inte 
medel från 
Reoionförbundet) 
övriga kostnader (ange 266248 
kostnadsspecifikation i 
bilaga) 
Summa kostnader 2 200 000 
lntakter -
Summa (A) 2 200 000 

* mans1enng· 
Finansiar Ar2014 

Kommun l 000 000 

Näringslivsbolag 100 000 

Regionförbund l 100 000 

Summa (B) 2 200 000 

6~6 
9Ä9 

REGIONFÖRBUNDET 
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Ar2015 Ar2016 

1058429 Il 00766 

952673 990780 

276898 287974 

2 288 000 2 379 520 

- -
2 288 000 2 379 520 

Ar 2015 Ar 2016 

l 040 000 l 081 600 

104 000 l 08 160 

l 144 000 l 189 760 

2 288 000 2 379 520 

Datum 

2014-04-01 

B lan kettve ... ion 

2010-03-02 

Antalsidor 

1 0(1 O) 

Ar20 Totalt 

3 176915 

2 859 485 

o 
o 

831 120 

o 6 867 520 

- - o 
o 6 867 520 

Ar20 Totalt 

o 
3 121 600 

312 160 

o 
3 433 760 

o 
o 6 867 520 

*Tabellerna för kostnadsbudget och finansiering summeras automatiskt. Genom att använda !ab-tangenten 
mellan fallen, får du fram ratt summa direkt. Observera att summan i (A) måste överensstamma med summan 
i (B). 
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Underlag till projektbeslut 

~!(tf 
l/t' !v 
lro;'Jv 

Projcktnamn: Förstudie och projektering av fastigbet till 

Barnfilmbyn 

Projektägare: 
År och månad för projektstart: 
År och månad för pro,jektavslut: 
Status: 

l Tidigare beslut: 

~tbetalda medel: 

Snickerboa Mariannelund AB 

2014-04 

2015-03 

Nytt 

Projektägarens ansökan finns som bilaga. 

Regionförbundets kommentarer till ansökan: 

Ansökan omfattar en forstudie och projektering av en framtida unik fastighet inom konceptet 

Bamfilmbyn Mariannelund. Denna förstudie behövs för att ta konceptet Barnfilmbyn vidare 

til l ett projekt som ska presenteras för intressenter på ctl attraktivt sätt genom visualisering 

av vad som är tänkt att åstadkommas i form av byggnader, utställning och aktivitetsplatser 

samt för att utveckla en affärsplan m.m. Målet är att 2016 kunna öppna Barnfilmbyn med 

utställning, aktivitetscentrum för barn och ett nationellt barnfilmcentrum. Design, 

visualisering och projektering ska ske genom att i dialog med arkitekter gestalta tomt och 

byggnader. 

Ansökans koppling till delstrategier enligt Regionala utvecklingsstrategin, RUS: 

En koppling kan göras till delstrategierna Ett breddat näringsliv med betoning på 

kunskapsintensiva företag och En global livsmiljö. Det första med betoning på arkitektur och 

visualisering och det andra attraktivitet samt mötesplats. En plats för barnfilm är också av 

intresse for många i länet, regionen och nationellt. 
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Ansökans effekt på framgångsfaktorerna i RUS: 
Kunskap och kompetens: Positiv ~Neutral 

Kommunikationer: D Positiv ~Neutral 

Innovation: I8J Positiv O Neutral 

Klimat och energi: D Positiv 18JNeutral 

Attraktivitet: I8J Positiv O Neutral 

Globaliscring: I8J Positiv O Neutral 

Regional kraftsamling och ledarskap: D Positiv 18J Neutral 

Ekonomisk bedömning till förslag till stödbelopp: 

O Negativ 

O Negativ 

D Negativ 

D Negativ 

D Negativ 

O Negativ 

O Negativ 

Efter att ha gjort en ekonomisk bedömning föreslås regionstyrelsen besluta att 
projektet beviljas 425 000 kr under 2014. Samråd har skett med Länsstyrelsen. 

Förslag till särskilda villkor för beslut: 
Medlen beviljas under förutsättning att Länsstyrelsen beviljar motsvarande belopp. 
Ansökan om utbetalning ska göras två gånger och då senast den 30 april 2015. En 
rapport angående forstudien ska lämnas till Regionförbundet efter genomförandet. I 
samband med första ansökan om utbetalning skall projektägaren inskicka ett 
friställningsintyg för fast anställd personal (om kostnad for den anställde upptas i 
ansökan om utbetalning). Om så inte sker kommer Regionförbundet att stryka 
kostnaden. Mall för friställningsintyg finns på hemsidan. 

Medelsbeslut 

År 2014 

Utbetalningsprognos 

425 000 kr 

År 2014 beräknar vi att betala ut: 320 000 kr och 2015 105 000 kr. 

J Nationell strategisk prioritering 
lg Nationell äm11eskategorisering 

OECD-grupp 
O E CD-ämne 

1:1-Medel 

Datum 

Beteckning 

R 3914 
Antal sidor 
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Budgeten for projektet ser ut som följer: 

År År 

Kosh1ader 2014 2015 
Egen personal 225 000 75 000 
(ink!. sociala avgifter) 
Antal timmar: 850 

Lönekostnad per timme: 
294 
Externa tjänster 375 000 125 000 
Lokalkostnader o o 
Investeringar (gäller inte medel o o 
från Regionförbundct) 

Ovriga kostnader (ange 150 000 50 000 
kostnadsspecifikation i bilaga) 
Indirekta kostnader o o 
Summa kostnader 750 000 250 000 
Intäkter o o 
Summa 750 000 250 000 

År År 

Finansiär 2014 2015 

Länsstyrelsen 320 000 105 000 

Regionförbundet 320 000 105 000 

Egen insats 110000 40000 

Su mma 750 000 250 000 

Förutsättningar för beslutet 
Regionförbundet medfin an sierar projektet under 2014. 

År 

20 Totalt 
o 300 000 

o 500 000 
o o 
o o 

o 200 000 

o o 
o l 000 000 
o o 
o l 000 000 

År 

20 Totalt 

o 425 000 

o 425 000 

o 150 000 

o 1 000 000 

Regionförbundets riktlinjer samt handledning fö r ansökan om regionala projektmedel 

gäller, se www.regionjonkoping.se/projektstod . 

Datum 

Beteckning 

R 3914 
Antal sidor 
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Ansökan om regionala projektmedel 
Jönköpings län 

u 'ft . kt t 1ppgr er om proje e 
Projektnamn 
Förstudie och projektering av fastighet till Barnfilmbyn Mariannelund 
Projektperiod Sökt belopp från Regionförbundet 

(totalbelopp) 
20140401--20 l 5-03-3 l 425 000 kr 

Uppgifter om sökande 
Projektägare E-post 

ANKOM 

2C:4 -03- O 1i 

Dnr .. ~.f.!f. ............. .. 

T otalkostnad 

l 000 000 kr 

Snickerboa Mariannelund AB (svb) claes.markstedt~gmai l.com 
Postadress Telefon 
c/o Emilkraften, Verdandigatan 5 0496-21690 
Postnummer och ort Mobiltelefon 
59R 97 Mariannelund 070 579 21 80 
Organisationsnummer l CFAR-nummer** Plusgiro l Bankgiro 
556936-7517 *) 196-1101 
Ar sökande momsredovisningsskyldig för projektet? Gäller ansökan medfinansiering för E U-stöd? 
C8l Ja D Nej D Ja~ Nei .. .. Arbetsställenummer enligt Stat1st1ska centralbyrån (Tfn: 019-17 60 00) 

k l Proje t edare 
Namn Telefon 
Clacs Markstcdt 0496-21690 
E-post Mobiltelefon 
claes.markstedt@lgmail.com 070 579 21 80 -
Ekonomihantering 
Namn Telefon 
JUrgen Beck 0381-36006 
E-post Mobiltelefon 
jurgen.beck@eksjo.se 070 258 65 10 

Projektbeskrivning med kostnads- och finans ieringsbudget ska bifogas {se bilaga) 

Namnförtydligande 

Ort och datum 
Mariannelund 3 mars 20 J 4 

Datum 

2014-03-03 

Blankettversion 

2013-09-11 

Antal sidor 
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Claes Markstedt. ___ _______________________ _ 

Anmärknin · * CFAR-nummer ännu e· tilldelat 
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Bilaga till ansökan om regionala projektmedel 
Jönköpings län 

Sammanfattning av projektet (Max 2 000 tecken) 

Projektet sammanfattas bäst med nedanstående "Syfte" Projektet pågår under perioden 2014-
04-01--2015-03-31 och kostnadsberäknas til l mnkr. Finansieringen är tänkt vara 850 tkr från 
offentliga finansiärer och 150 tkr i eget arbete. 
Bakgrunden till ansökan har redovisats i en tidigare inlaga som bifogas som bilaga l , Se 
särskil t punktema 2-6 

Syfte (Beskriv avsikten med projektet) 

Syftet med denna ansökan är att med stöd av offentlig finansiering genomföra en förstudie 
och projektering av en framtida unik fastighet (barnfllmhus) inom konceptet Barnfilmbyn 
Mariannelund. Förstudien och projekteringen behövs för att kunna ta konceptet Barnfilmbyn 
vidare till ett projekt, som kan presenteras för intressenter på etl atlraktivt sätt genom 
visualisering av vad som är tänkt att åstadkommas i fonn av byggnader, utställning och 
aktivitetsplatser och för att utveckla affårsplan mm. 

Mål {Vad ska projektet uppnå för resultat?) 

Målet för denna ansökan är att kunna ta ett fram ett gediget underlag som kan förevisas 
potentiella finansiärer och investerare avseende Barmfilmbun Mariannelund. Det långsiktiga 
målet är att 2016 kunna öppna Barnfilmbyn med utställning, aktivitetscentrum för barn och ett 
nationellt barnfilmcentrum och att göra Mariannelund till en spels i en småländska 
"kulturtriangel" med Spira i Jönköping och Vandalarum i Värnarna som de två andra 
spetsarna. 

a aktörer, som till ideella krafter. 

Genomförande (Hur ska projektet genomföras, vilka aktiviteter är planerade?) 

Projektet genomförs i flera olika steg. 

Steg l . Design, visualisering och projektering. 
Projektet Barnfilmbyns tilltänkta byggnader och anläggningar, utställningar och 
tekniktillämpningar måste ges en högre grad av konkretion. Detta sker genom att i dialog med 
arkitekter, som får i uppdrag att gestalta tomt och byggnader. Här handlar det om 
barnfilmhusets placering på den aktuella tomten, husets arkitektoniska utformning exteriört, 
hur parkeringar skall anordnas, hur Filmhuset kan interagera med närliggande fastighet och 
andra akt i vitctsplatser. Eftersom Barnfilmhuset ska uppfattas som en spännande upplevelse är 
det också viktigt att noga tänka igenom husets interiör och alla dess funktioner som museum, 
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verkstad, egenproducerad film, shop mm. Utöver detta kommer en mängd tekniker att 
tillämpas för att möjliggöra en upplevelse utöver det vanliga. 
Allt detta skall kunna visualiseras i god tid innan Bamfilmhuset står klart. 

Förstudie skall i detta steg belysa vilken arkitektonisk lösning som är möjlig, visualisera den 
samt projektera för en etablering av det tilltänka Bamfilmhuset inklusive nödvändig teknik. 

Steg 2. Finansieringsaspekter 
Fastighets- och utvecklingsbolaget Snickerboa Mariannelund AB, svb har uppdraget att skapa 
de finansiella förutsättningarna för byggandet av Batmfilmhuset innefattande utställning, 
teknik mm. 
Bolaget bildas i maj 2013, och en extra bolagsstämma med nyemission genomfördes i oktober 
samma år. Ambitionen med nyemissionen var art få ett eget aktiekapital på lägst 500 tkr och 
max 2 mnkr. 
Inom bolaget har en finansieringskommitte (FK) bildats med bolagets ordförande Claes 
Markstedt, regionutredaren UlfFransson, och fd finansministern Allan Larsen. FK har genom 
olika uppvaktningar hos regionala privata och offentliga aktörer försökt skapa förankring för 
projektets genomförande. Detta förankringsarbete måste fortsätta även på nationell, kanske 
även nordisk och internationell nivå. Utöver detta måste filmbranschen involveras. Kontakter 
har tagit på såväl nationell som på branschnivå. (b l a Svensk filmindustri, Kulturb1yggan, 
Abba-museet, Film i Skåne) 
En långsiktig fmansieringsplan som inkluderar, såväl investeringen, som framtida 
driftkostnader ingår i steg 2. Såväl Snickerboa, som konceptet Barnfilmbyn behöver dessutom 
en affärsplan som kan redovisas för tilltänkta finansiärer. 

Steg 3. Samarbetspartners och utvidgat kontaktnät. 
Konceptet Barnfilmbyn Mariannelund är unikt. Något liknande har inte gjort någon 
annanstans. Mot den bakgrunden är framgångsfaktorer i sammanhanget goda 
samarbetspartners och kontaktnät av hög kvahte. Bland bolagets aktieägare finns kända namn 
musikerna Georg Riedel, Björn Ulveus, fd ministrar som. LeifPagrotsky, Lars Engqvist, fd 
landshövdingen Gösta Gunnarsson, journalisten Christina Jutterström, entreprenören Pigge 
Verkelin. 
I steg 3 vill vi utvidga kontaktnätet och i större utsträckning fokusera på möjliga 
samarbetspartnerns. 

Tidplan (Ange när i tiden projektet ska genomföras samt vilka aktiviteter som ska ske) 
Steg l (se ovan) april-2014 dec 
Steg 2 juni dec 
Steg 3 dec 2014 april2015 
Aktiviteterna framgår av särkild bilaga 2 

Regionala utvecklingsstrategin för Region Jönköping (RUS) (Beskriv projektets koppling till den 
regionala utvecklingsstrategin som du kan ladda ner på www.regionjonkoping.se) 

REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN 

Postadress: Box 255, SE-551 14 Jönköping l Besöksadress: Västra Storgatan 18 A 

Tel: 036 10 75 57 l Fax: 036 10 20 161 E-post: reglonforbundel@regionjonkoplng.se 
www.reglonjonkoplng.se 

3(6) 



Datum 

~'& 2014-03-1 2 

• .,~, Blankettverslon 

2013-09-11 

REGIONFÖRBUNDET 
JÖNKÖPING$ LÄN 

Antal sidor 

Det är vår övertygelse att detta projekt, som syftar till. att skapa förutsättningar för att 
förverkliga konceptet Barnfilmbyn Mariannelund,".inkluderar tre av RUSENs delstrategier
nämligen: 

Ett breddat näringsliv med betoning på kunskapsintensiva företag. 
Ett inkluderande samhälle · 
En globallivsmiljö 

Ett breddat näringsliv med betoning på kunskapsintensiva företag. 
I det här projektet kommer kunskapsintensiva företag att användas, när det gäller, arkitektur, 
projektering, museiinstallation, ny tekning för visualisering av såväl konceptet som 
utställningar. Detta i det korta perspektivet på längre sikt när/om etableringen är klar kommer 
behovet av kunskapsintensiva verksamheter att finnas kvar, inte minst inom F oU inom 
filmbranschen, marknadsfötingen. I Eksjö kommun finns idag viss visualiseringskompetens 
inom näringslivet. Animation finns som mindre bransch och utbildningsplattfonn (gy
program med riksintag). Ett fördjupat samarbete mellan Bamfilmbyn. Snickerboa och 
branschen för animation och visualisering blir dänned möjlig. 

Projektet och konceptet barnfilmbyn bidrar, om det skulle förverkligas, även till andra 
näringar kan växa fram med tanke på de kalkylerade antal besökande. Som exempel kan 
nämnas restauranger & cafeer mm. Bedömningen är också att detta stödjer utvecklingen av 
KKN-näringarna och som dessutom innebär fördjupade kontakter med Högskolan i Jönköping 

Ett inkluderande samhälle 
För ett sammanhållande samhälle är det viktigt med stödjande miljöer och att barnens 
levnadsvillkor är de bästa tänkbara, men också att de äldre har ett attraktivt innehållsrikt liv. I 
Barnfilmbyn Mariannelund och i Barnfilmhuset kan man mötas över generationsgränser, 
oavsett etnicitet och dela upplevelser i fonn av rörlig bild. Men kan även omfatta alla de 
natur- och kulturvärden som omger Barnfilmbyn Mariannelund. Här kan man skratta, skapa 
och uppleva tillsammans vilket skänker social trygghet och bidrar till att inkludera gammal 
som ung. 

En globallivsmiljö 
I en tid av fortsatt urbanisering innebär det en utmaning för landsbygden att knytas samman 
med omvärlden. För det fodras goda kommunikationer och en ökad digitalisering. Om dessa 
förutsättningar i fonn av kommunikationer och tillgänglig digital teknik finns även 
förutsättningarna för en levande attraktiv och socialt fungerande landsbygd. Detta skapar även 
förutsättningar för att omvärlden är en integrerad del av det lokala samhället. Barnfilmbyn 
Mariannelund och denna förstudie bidrar till att öka nyfikenhet på andra kulturer (genom film 
och utställningar, besöksmål) och bidrar dänned till ett mer kreativt, dynamiskt, öppet och 
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tillåtande samhällsklimat och som dessutom resulterar till ökad mångfald och en förbättrad 
inte rations rocess för kommunens invandrare 

Horisontella kriterier (Beskriv på vilket sätt projektet beaktar miljö, integration och mångfald, folkhälsa samt 
j ämställdhet) 

De hosisontella kriterierna ökad mångfald och integration är delvis beskrivna ovan i Ett 
inkluderande samhälle samt En global livsmiljö. Befolkningsökningen de senaste åren Eksjö 
kommun har uteslutande berott på en betydande invandring. Dessutom har kommunen två 
flyktingförläggningar i kommunen, Mariannelund och Eksjö. Integrationsfrågan är därför 
mycket viktig ur alla aspekter. Barnfilmbyn och Barnfilmhuset skapar en möjlighet till en 
dialog, skratt och upplevelser oavsett etnisk härkomst eller ålder. En integrationsprocess som 
innefattar exempelvis skola-barnfilmhuset- skulle rätt hanterad kunna öka förståelsen får 
skilda kulturer, genom olika dokumentationer via rörlig bild. Eftersom detta projekt i hög grad 
är såväl ett destinations- och tillväxtprojekt som ett kulturprojekt kan konstateras att många 
anställa inom just museibranschen eller andra kulturinstirutioner är kvinnor. Skulle projektet 
genomföras fås en bättre balans i segrationen på arbetsmarknaden. 

Ordinarie verksamhet - projekt (Specificera vad som är särskiljande och unikt) 

Som nämns i inledningen av denna ansökan är konceptet Barnfilmbyn Mariannelund i sig 
unikt ocb särskiUandc, finns inget motsvarande exempel. Mer specifikt är det på det sätt som 
det kommande filmhuset kommer att spegla barnfilmens historia och dess framtid 
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Kostnadsslag Ar 2014 Ar 2015 Ar20 

Egen personal 225000 75000 
(inkl. sociala avgifter) 
Antal timmar: 

850 

Lönekostnad per timme: 

294 

Externa tjänster 375000 125000 

Lokalkostnader o o 
Investeringar (gäller inte o 
medel från 
Regionförbundet l 
Övriga kostnader (ange 
kostnadsspecifikation i 

150000 50000 

bilaga) 

Indirekta kostnader o o 
(specificera i bilaga) 

Summa kostnader 750 000 250 000 

Intäkter - - -
Summa (A) 750 000 250 000 

Finans•errng * 
Finansiär Ar20l4 Ar 2015 Ar 

20 

Länsstyrelsen( ansökan) 320 000 105 000 

Region förbundet( ansökan) 320 000 105 000 

Eget arbete/ Snickerboa 113 000 37 000 

o o 
o o 
o o 

Summa (B) 753 000 247 000 

Datum 

2014-03-12 

Blankettverslon 

2013-09-11 

Antal sidor 
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Ar20 Totalt 

300 000 

500 000 

o 
o 

200 000 

o 

o o l 000 000 

- - o 
o o l 000 000 

Ar Totalt 

20 

o o 425 000 

o o 425 000 

o 150 000 

o o o 
o o o 
o o o 
o o J 000 000 

*Tabellerna för kostriadsbudget och finansiering summeras automatiskt. Genom ~tt använda !ab-tangenten 
mellan fälten, fårdu fram rätt summa direkt. Observera att summan i (A) måste överensstämma med summan 
i (B). · 
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Underlag till projektbeslut 
Projcktnamn: 

Pro j cktägare: 
År och månad för projektstart: 
År och månad för projektavslut: 
Status: 

l Tidigare beslut: 

Utbetalda medel: 

Kraftsamling Biogas - Regional samverkan för 
produktion, infrastr uktur och användning 

Energikontor Norra Småland/Swerea SWECAST 

2014-04-01 

2014-12-31 

Nytt 

Projektägarens ansökan finns som bilaga. 

Regionförbundets kommentarer till ansökan: 
Projektet syftar till att öka samverkan mellan olika biogasintressenter i lönköpings 

län och därmed stärka tre områden- ökad produktion, förbättrad infrastruktur och 
ökad användning av biogas. 

Länets biogasaktörer saknas i dagsläget stöd och samordning och har dätmed inte 
samma möjligheter som finns i regioner där det finns en regional samordning för att 

stimulera biogassektorn. 
Klimatrådet för lönköpings län har i ett förslag till kommande åtgärdsprogram 

kopplat till Energi- och klimatstrategin pekat på behovet av en regional samordning 
kring biogas och även lyft fram Energikontor Norra Småland som en tänkbar aktör. 
I det kommande regionalfondsprogrammet kommer frågor kring klimat och 
fornyelsebara energikällor att vara en stor del, det är därfor angeläget att l önköpings 

län påböljar ett strategiskt arbete inom området som på sikt kan utvecklas och även 
drivas med ED-finansiering. 
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Ansökans koppling till delstrategier enligt Regionala u tvecklingsstrategin, RUS 

l projektet finns det kopplingar som berör både dimensionerna, social, ekologisk och 

ekonomiskbållbarhet, men även till visionen, målområdena och de olika 

delstrategiema. Klimatsmart produktion av energi är en framgångsfaktor som 

troligtvis kommer att bli ännu viktigare i framtiden. Biogasbranschen är ung och 

innovativ, samarbetet stärker kunskapsuppbyggnaden vilket kan leda till innovativa 

lösningar och utveckling. Biogas är ett närproducerat och miljövänligt bränsle där 

lönköpings län har goda förutsättningar och mycket råvara, inte minst om 

skogsråvara kan användas i högre utsträckning i framtiden. 

Ansökans effekt på framgångsfaktorerna i RUS 
Kunskap och kompetens: ~ Positiv O Neutral 
Kommunikationer: r.8'J Positiv O Neutral 
Innovation: iZI Positiv O Neutral 
Klimat och energi: r.8'J Positiv O Neutral 
Attraktivitet: O Positiv !Z~ Neutral 
Globalisen ng: O Positiv iZI Neutral 
Regional kraftsamling och ledarskap: iZI Positiv O Neutral 

Ekonomisk bedömning till förslag till stödbelopp 

Ansökan gäller 282 575 kr under 9 månader. Bifall foreslås. 

Förslag till sär skilda villkor för beslut 

O Negativ 
O Negativ 
O Negativ 
O Negativ 
O Negativ 
O Negativ 
O Negativ 

Ansökan om utbetalning ska göras minst två gånger och senast den 15 december 

2014. I samband med fårsta ansökan om utbetalning skall projektägaren inskicka ett 

friställningsintyg for fast anställd personal (om kostnad for den anställde upptas i 

ansökan om utbetalning). Om så inte sker koillliler Regionfårbundet att stryka 

kostnaden. Mall for friställningsintyg finns på hemsid an. 

Medelsbeslut 

År2014 

Utbetalningsprognos 

282 575 kr 

År 2014 beräknar vi att betala ut: 128 000 kr. 

1:1-medel 

Datum 

Beteckning 

R 4114 
Antal sidor 
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2 Nationell strategisk prioritering 
lOc Nationell ämneskategorisering 

Finansiering 
Budgeten for projektet ser ut som foljer: 

År År År 

Kostnader 2014 2015 2016 Totalt 
Egen personal 520 650 520 650 
(inkl. sociala avgifter) 
Antal timmar: 

670 
Lönekostnad per timme: 

400 
Externa tjänster o o 
Lokalkostnader 4000 4000 
Investeringar (gäller inte medel o o 
från Regionförbundet) 
Ovriga kostnader (ange 79 500 79 500 
kostnadsspecifikation i bilaga) 

Summa kostnader 604 150 604 150 
Intäkter o o 
Summa 604 150 604 150 

Ar År År 

Finansiär 2014 2015 2016 Totalt 
Länsstyrelsen i lönköpings län 282 575 282 575 
Regionförbundet lönköpings län 282 575 282 575 
Energi kontor Norra Småland 39 000 39 000 
Summa 604150 604150 

Förutsättningar för beslutet 
Regionforbundets riktlinjer samt handledning får ansökan om regionala projektmedel 

gäller, se www.regionjonkoping.se/projektstod. 

Datum 

Beteckning 

R 4114 
Antal s idor 
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Ansökan om regionala projektmedel 
Jönköpings län 

u "ft . kt t ppg1 er om proJe e 
Projektnamn 
Kraftsam ling Biogas - Regional samverkan för produktion, infrastruktur och användning 
Projektperiod Sökt belopp från Regionförbundet Totalkostnad 

(totalbelopp) 
2014-04-01 - 2014-12-31 282 575 604 150 

u "ft ppgl ""k d er om so an e 
Projektägare E-post 
Energikontor Norra Småland/Swerea SWECAST carlos.pettersson@swerea.se 

AB 
Postadress Telefon 
Box2033 036-30 12 67 
Postnummer och o rt Mobilteleron 
550 02 Jönköping 
Organisationsnummer l CFAR-nummer** Plusgiro l Bankgiro 
556186-4587 1132-9380 96 09 74-4 5842-14 54 
Är sökande momsredovisningsskyldig för projektet? Gäller ansökan medfinansiering för EU-stöd? 
[g) Ja D Nej D Ja [g) Nei .. Arbetsställenummer enlrgt Statrstrska centralhyran (Tfn. 019-17 60 00) 

p . ktl d ro Je e are 
Namn Telefon 
Carlos Pettersson 036-30 12 67 
E-post Mobiltelefon 
carlos.pettersson@swerea.se 

Ek "h onom1 antenng 
Namn Telefon 
Bernt-Håkan Melin 036-30 12 21 
E-post Mobiltelefon 
bernt-haka n .m e l in@s we rea. se 

Projektbeskrivning med kostnads- och finansieringsbudget ska bifogas (se bilaga) 

att företräda sökanden 

V J) 
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Bilaga till ansökan om regionala projektmedel 
Jönköpings län 

as - Regional samverkan för reduktion, in1i·astruktur och användning 

Sammanfattning avprojektet (Max 2 000 tecken) 

Antal sidor 

2(10) 

Projektet "Kraftsamling biogas" syftar till att öka samverkan meJlan olika biogasintressenter i 
l önköpings län och därmed förstärka tre områden - ökad produktion, forbättrad infrastruktur 
och ökad anvHnclning av biogas. I utredningen Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) bedöms att 
om Sverige ska ha en fossilfii fordonsflotta till 2030 (prop 2008/09: 162) så behövs långsiktiga 
utvecklingssatsningar av biodrivmedeL Biogas har den stora fördelen att oftast vara 
närproducerad och ha dubbel klimatnytta. Dels ersätter biogas Iossil t fordonsbränsle och dels 
minskar utsläppen av metangas när den produceras av avfall, slam eller gödseL Sc även i 
bilagda projektplanen där det finns en uttömande bakgrundsbild. 

Länets biogasaktörer saknar regionalt stöd och samordning och går däm1ed miste om de 
möjligheter som andra regioner skapat för stimulera biogassektorn. Klirnaträdet for 
lönköpings län har i ett förslag till kommande åtgärdsprogram givit Energikontor Norra 
Småland rollen att vara den samlade parten för biogas i länet. 

Projektet gör det möjligt att samla länets biogasaktörer i ett samverkansnätverk och ta reda på 
vilka behov som iinns i gruppen. Det blir möjligt att st: hur andra län arbetar och föreslå en 
modell för hur samverkansnätverket bäst bör organisera sig samtidigt som länet kopplar ihop 
sig med de nationella biogasnätverk som finns för ökad samordning, påverkan och 
kunskapsutbytc. Energikontoret samlar kunskapsunderlag inom biogas i länet till en plats och 
kommunicerar om biogas via hemsida och nyhetsbrev. Att fi nna en faJtsättning för 
samverkansnätet c11cr projektperioden genom all gå vidare i ett nytt projekt är också en del av 
projektet. Troligen genom att formalisera samverkansnätverket och tillsammans ta fram en 
regional strategi för biogas i lönköpings län. 

Energikontor Norra Småland är projektägare och står för övergripande projektledning och 
sammankallade av samverkansnät verk, arbetsgrupper och andra möten. Projektet pågår 
mellan 2014-04-01 och 2014-12-31. Budgeten är 604 150 kr och det finns tre finansiärer; 
Energikontor Norra Småland (39 000 SEK), Regionförbundet i lönköpings län (282 575 SEK) 
och Länsstyrelsen i .Tönköpings län (282 575 SEK). Länets kommuner och energibolag 
bt:döms att tillsammans gå in med l 000 000 kr i egen tid vid att medverkan i 
samverkansnätverket. 
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därmed förstärka tre områden - ökad produktion, förbättrad infrastruktur och ökad användning 
av biogas. T nuläget saknas det en aktör som samordnar och driver på utvecklingen av biogas. 
l önköpings län bedöms ligga tre till åtta år efter dc regioner som redan har samverkansnätverk 
för biogas . 

.Tön köpings län saknar idag ett regionalt arbete med biogas såsom man gör i flera andra län där 
framförallt Skåne och Västra Götaland kommit långt. Även Kalmar/Kronoberg samt Östra 
Götaland har ett långt gående samverkansarbele igång. Ilär samverkar man brett över 
regionen, genomför analyser, utbildningar och ger även finansiellt stöd till olika typer av 
projekt och forskning inom biogas. Skåne har för avsikt att t111 2020 nå målet om 3 TWh 
biogas vilket ger 3300 arbetstillfållen och 6,6 miljarder i tillväxt. lönköpings län ligger i 
jämförelse långt efler i satsn ingar och det finns mycket att lära av grannrcgioncrna. Det är 
tydligt att frågan är regional men även all samarbete medangränsade regioner är v iktig. 
Regionalt ledarskap och kraftsamling för biogas är vägen framåt. 

Klimatrådet i Jönköpings län har sedan 28 1ebruari 2014 ett åtgärdsförslag på remiss om att 
främja biogas och minska avfallsmängder. Åtgärdsförslaget vill att det ska skapas ett brett 
kontaktnät mellan länels biogasaktörer, samla och analysera statistik, arbeta fram en regional 
strategi, genomföra en årlig biogasaktivitet på Klimatveckan samt att :skapa tn handlingsplan 
utifrån den framtagna strateg in. Energikontoret förslås vara den part som ska starta upp och 
driva projekt på området. 

Mål (Vad ska projektet uppnå för resultat?) 

PJojektct har mål för respektive huvudprocess i genomförandet. Under vatje process finns 
tiven del mål , som finns under rubriken genomförande. 

MålA: 
Utveckla ett samverkansnätverk för biogasintressenter i lönköpings län. 

Mål B: 
Föreslå en modell för hur länet ska organisera sig för främjande av biogas baserat utifrån 
studier av andra regioners erfarenheter. 

Mål C: 
Samla, förbereda och genomföra analyser om biogas i Jönköpings län och gör den tillgänglig 
fOr alla. 

Mål D: 
Säkerställ samverkansnätverkets fortsatta verksamhet med organisation och finansiering. 

Mål E: 
Anslut regionen till nationel la biogasnätverk 
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Målgrupp (Vem/vilka vänder sig projektet till?) 

Målgruppen är bred då biogas berör så många delar av samhället. Allt från de som hanteraJ 
organiskt avfall, gödsel eller biogödsel eller producenter av biogas till de som använder 
biogas som forclonsgas. DärcmcJJan dc företag som står för distribution och försäljning av 
biogas eller biogasfordon. 

• Regionens biogasföretag - både kommunala och privatägda företag verksamma inom 
tillverkning och distribution av biogas och biogödseL lantbruk. 

• Kommunernas beslutsfattare - som ansvariga för hanteringen av invånamas organiska 
hushållsavfall samt ägare av transporter och fordon så har politiker och kommunledning en 
avgörande roll for p1ioriteringar som påverkar biogas. Kommunema äger också lönköpings 
länstrafik. 

• Kommunernas tekniska kontor eller tekniska bolag - som ansvariga för insamlingen av 
hushållsavfall och hanteringen av avloppslam. 

• Regionens lantbruksorganisationer - både som producenter och potentiell användare av 
biogas men även som användare av biogödseL 

• lönköpings länstrafik - som länets samlade beställare av kollektivtrafik både i stads- och 
regiontrafik 

• Landstinget i Jönköping - som ägare av transporter och fordon. 

Antal s idor 
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• Regionens näringsliv - som del av omställningen till en fossilfri fordonspark har näringslivet 
stor inverkan vid val av tjänstebillar och transporter. Näringslivet är en viktig användargrupp 
när en biogastankstation etableras i en kommun. 

Genomförande (Hur ska projektet genomföras, vilka aktiviteter är planerade?) 

Projektet är uppbyggt runt fem huvudprocesser (A-E) som är centrala for att uppfylla 
projektets syfte och uppsatta mål. Processerna handlar om att utveckla ett samverkansnätverk 
for biogas, genomföra benchmarking av andra regioners arbete samt ansluta sig de nationella 
nätverk som 1inns mellan regionerna, sprida fakta och analyser och slutligen skapa en 
fortsättning av samverkansnätverket 

A. Utveckla samverkansnätverk 
Syfte: Samla regionens biogasintressenter i en plattform for samerkan och nätverksbyggande 
De lm ål: 
l. Träffa alla biogasintressenter i länet 
2. Håll sex nätverksmöten. 
3. Katilägg intressentemas önskemål 
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4. Kommunikationsplan 

Aktiviteter: 
• Träffa alla intressenter i länet 
• Anordna samverkansmöten 
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• Kartlägg intressenternas behov, kompetensbehov och önskemål. 
• Kommunicera nyheter och information om biogas i regionen. 

B. Regional benchmarking 
Syfte: Unelersöka hur övriga regioner arbetar och lära av det. 
Del mål: 
l . Lista organisations-modeller 
2. Lista strategiska dokument 
3. Plocka ut de bästa metoderna och applicera det på Jönköping. 
4. Utveckla en modell for samverkan som passar regionen. 
Aktiviteter: 
• Besök och studera andra regioners biogasnät verk 
• Kruilägg hur de organiserat sig och strategiska dokument 

C. Fakta och analyser 

Datum 
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Syfte: Samla analyser och fakta om biogas i länet samt förbered eller genomför fler analyser. 
Delmål: 
l. Samla fakta och underlag om biogas i länet. Både i sammanfattad bild och som bibliotek 
tillgängligt via hemsida. 
2. Utred förutsättningar för sysselsättningsanalys 
3. Ta frrun underlag for efterfrågade analyser 
Aktiviteter: 
• Samla och sammanställ all fakta om biogas i länet 
• Marknadsanalys - hur ser den potentiella marknaden ut i länet? Vad kan göras? 
• Vilken modell av sysselsättningsanalys bör göras i ett senare skede? 
• Vilka traflk:flöden fitms? 
• Vilka analyser saknas som andra regioner har gjort? 
• Genomför analyser som är rimliga inom projektets ramar 

D. Verka for nätverkets fortsättning 
Syfte: Säkerställ samverkansnätverkets fortsatta verksamhet med organisation och 
finansiering. 
De lm ål: 
l. Bilda fonnelit biogasnätverk som plattform for att vidareutveckla regionens position 
2. Hitta finansiering for nästa fas 
Aktiviteter: 
• Hur ska nätverket vara organiserat och linansierat? 
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• Ordna linansiering for nästa fas 

E. Anslut regionen till nationella biogasnätverk 
Syfte: Förkorta uppstartssträckan for regionens satsningar inom biogas samt inhämta kunskap 
och erfarenheter som är tillämpbar här. 
Delmål: 
l. Delta i Väderstreckssamarbetet 
2. ldcnti11cra andra nationella nätverk 
Aktiviteter: 
• Delta i det nationella Väderstrecksamarbetet mellan biogasnätverk. 
• Besök relevanta mässor och träffar i Sverige. 
• Identifiera andra nätverk och ta ställning till deltagande. 

I en eftcrfoljandc fas/projekt kan samverkansgruppen utveckla och fOrankra en regional 
biogasstrategi för lönköpings län. 

viteter som ska ske) 

2011J -OIJ -Ol 2014-12-31 
2014-04-01 2014-10-31 
2014-04-01 2014-12-31 
2014-04-01 2014-12-31 

Regionala utvecklingsstrateg in för Region Jönköping (RUS) (Beskriv projektets koppling till den 
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re ionala utvecklin sstrate in som du kan ladda ner ~å www.reg""'lo~n'-"·o.:.:.n ;..:.;ko:.=:..i n:...:..;:;.s~e.__~-:---------, 
En gemensam nämnare med den regionala utwcklingsstrategin är möj ligheten med "regional 
kraftsamling" för att fokusera och driva förändring inom i detta fall biogas och en fossilfri 
fordonsflotta 2030. Det ger förbättrade möjligheter till gemensam planering med andra 
regionerna i runt om Jönköpings län. 

Det finns kopplingar som berör all tre dimensioner; den sociala, den ekologiska och den 
ekonomiska dimensionen, men även till visionen, målområden och dclområden. Här länkas 
dessa kopplingar ihop med de identifierade framgångsfaktorema for delstrategierna. 

• Kl imatsmatt produktion av energi är en framgångsfaktor idag och konuncr än mer att vara 
en av morgondagens frarngångsfaklorer. Energipriserna tenderar till att bli högre och få större 
inverkan på företagens konkurrenskraft. (Framgångsfaktor: Klimat och energi) 

• Biogasbranschen är fortfarande ung och innovativ. Samverkan forstärker möjligheterna till 
intressanta samarbeten och kunskapsuppbyggnad. (Framgångsfaktor: Innovation) 

• Samverkansnätverket för biogas leder t ill höjd kunskapsnivå bland medverkande 
biugas10relag och ger dem bättre kunska om sina reduktions rocesser. Om det kan skapar 
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fler länkar till universitet och skola så kan kunskapsnivån i regionen förbättras. 
(Framgångsfaktor: Kunskap och kompetens) 

Antal sidor 
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• Jönköpings län är ett skogslän med mycket biocncrgiråvara. Göteborg Energi har med 
satsningen GoBiGas utanför Göteborg påbö1jat resan mot att producera biogas från träråvara. 
När anläggningen är i full drift 2020 kommer en stor andel av Västra Götalands biogas 
kornma fr~n träråvara. Det är en möjlighet for .Tönköpings län att finnlls med under 
kunskapsuppbyggnaden och bevaka utvecklingen tills tekniken mognar. Projektet syftar t ill att 
byta från f oss i la bränslen till biobränsle, vilket ger möjlighet att ta tillvara på bioenergi från 
regionen. (Pramgångsfaktor: Klimat och energi) 

• Biogas är ett näq)roducerat och miljövänligt bränsle med dubbel klimatnytta för ekologiskt 
hållbara transporter. (Framgångsfaktor: Klimat och energi) 

Horisontella kriterier (Beskriv på vilket sätt projektet beaktar miljö, integration och mångfald, folkhälsa samt 
· ämställdhet 

Biogas får fordonsdrift är ett biodrivmedel som har dubbel klimatnylla. Det ersätter fossila 
bränsleutsläpp samt minskar utsläpp av växthusgaser som naturligt bildas i de organiska 
restprodukter (slam, gödsel, matavfall) som biogas oLla produceras ifrån. 

Restprodukter som slam, gödsel och matavfall måste ändå hanteras, behandlas och återföras 
kretsloppet. Att behandla avfallet genom att producera biogas och fordonsgas så ersätts fossila 
fordonsbräns len med ett regionalt producerat bränsle. 

Projektet har en öppen syn på att alla - oavsett kön, ålder, funktionshinder eller ursprung kan 
medverka. 

Det material som framställs i projektet har får avs.ikt all visa män och kvim1or jämställt i 
bilder eller foton, ulan au falla in i stereotypa könsroller. 

Ordinarie verksamhet - projekt (Specificera vad som är sarskiljande och unikt"-)-----------, 

Energikontor Norra Småland har som uppgill all vara ett kunskapscentrum för energifrågor 
och att stödja både näringsliv och offentlig sektor inom lönköpings län. 

Tillsammans med nätverk i regionen ska Energikontoret fungera som en katalysator får 
skapande av projekt som leder till energieffektivisering och omställning till förnybara 
energikällor. Projektet "Kraftsamling biogas" är sprunget ur ordinarie verksamhet, men tillfår 
något nytt både till Energikontoret och ti ll regionens utveck ling. 

Spridning (Ange hur information om projektet ska spridas) 

Energikontor Norra Småland kommer att forma en del av sin webplats för att samla fakta och 
händelser kring biogas i länet. 
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Antal sidor 

Tryckt material kommer att tas fram för att beskriva samverkansnätverket för biogas och den 
strategi som tas fram. Ett nyhetsbrev om vad som är aktuelll inom biogas kommer att skapas 
och distribueras till intresserade. Exakt hur information och kunskap ska visas och spridas 
kommer att beskrivas i elen kommunikationsplan som las ii·am inom projektet. 

Informationen om projektet kommer att gå ut i bn:v, tdclun och via direktkontakt med de som 
är intressenter inom målgruppen. 

Eventuellt kan det komma att bli en seminarierlag om biogas på Klimatveckan 2014. Det 
skulle kunna vara ett bra tillfälle att samla intressenter inom biogas, fördjupa kunskaperna 
inom bio asområdet samt att nå ut i media. 

En viktig del av projektet är att löpande iOlja upp och utvärdera det som sker i projektet. 
Förutom utvärderingar som görs efter olika aktiviteter sänds en enkät ut i början och i slutet 
av projektet för alt undersöka förväntningar och resultat bland de medverkande. 

Avstämningar görs mot Regionförbund och Länsstyrelsen i samband med lägesrapporter och 
slutrapporL Avstämning kan komma att ske till Klimatrådet efter att åtgärdsfOrslaget om 
bio as har anta its t i Il åt ärdsprogrammet. 
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Kostnadsbudget* 
Kostnadsslag Ar 2014 

Egen personal 520650 
(inkl. sociala avgifter) 
Antal timmar: 

Lönekostnad per timme: 

650 

Externa tjänster o 
Lokalkostnader 4000 

Investeringar (gäller inte 
medel från 

o 
Regionförbundet~ 

Övriga kostnader (ange 79500 
kostnadsspecifikation i 
bilaga) 

Indirekta kostnader 
(specificera i bilaga) 

Summo kostnoder G04 150 

Intäkter -
Summa (A) 604 150 

F * manslen ng· 
Finansiär Ar2014 

Regionfårbundet i 282 575 

Jönköping 

Länsstyrelsen i 282 575 

Jönköping 
Energikontor Norra 39 000 
Småland 

Summa (B) 604 150 
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Ar20 Ar20 

o 

o 
- -

o 

Ar20 Ar20 

o 

Ar20 

o 

o 
-

o 

Ar20 

o 

Datum 

2014-03-19 

Blankettversion 

2013-09-11 

Antal sidor 
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Totalt 

520 650 

o 
4 000 

o 

79 500 

o 

o 604 150 

- o 
o 604 150 

Totalt 

282 575 

282 575 

39 000 

o 
o 
o 

o 604 150 

*Tabellerna för kostnadsbudget och finansiering summeras automatiskt. Genom att använda !ab-tangenten 
mellan fälten, får du fram rätt summa direkt. Observera att summan i (A) måste överensstämma med summan 
i (B). 
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