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Underlag till projektbeslut 
Projektnamn: 

Projektägare: 
År och månad för projektstart: 
År och månad för projektavslut: 
Status: 

Tidigare beslut: Se nedan 

Utbetalda medel : Senedan 

Future Transport 2015 - profilering av region 
Jönköping som ett av Sveriges bästa logistiklägen 

Vaggeryds kommun 

2015-01 

2015-12 

Nytt 

Projektägarens ansökan finns som bilaga. 

Regionförbundets kommentarer till ansökan: 
FutureTransport är den ledande mässan i Sverige inom transpott och logistik och genomförs 

på Elmia vart annat år. Nästa mässa hålla 6-8 oktober 20 15. Där planerar kommunerna 

Jönköping/Nässjö/Vaggeryd att medverka för att presentera Sveriges tredje bästa 

logistikläge. Detta bedöms bidra till att öka intresset för nya investeringar och satsningar på 

infrastrukturen i regionen . 

Frågan om hur länets logistikkommuner ska samverka och vilken roll region ska ha har 

diskuterats under många år, inte minst då ansökningar om bidrag för deltagande vid mässan 

20 13 hanterades. 

Inför de två senaste mässorna 20 l l och 20 13 har Regionförbundet fått in följande 

ansökningar om medfinansiering för deltagande vid mässan. 

R 9811 Tre starka logistikkort-Nässjö Näringsliv, 158 tkr beviljat och utbetalt 

R 16211 Medverkan vid Futuretransport- Sävsjö kn, 52 tkr beviljat och utbetalt 

RI2412 Tre starka logistikkort - Nässjö näringslivAB -ansökan återtagen efter återremisser 

Kopplat till detta beviljades även pengar till Sävsjö kommun för att ordna ett logistikmöte 

med länets alla aktörer. 

R21712 Logistik möte Stockaryd - Sävsjö kn, l 00 tkr bevi ljat, inget utbeta lt 
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Ansökans koppling till delstrategier enligt Regionala utvecklingsstrategin, RUS: 
Projektet kopplar mycket väl an till den Regionala utvecklings strategins strategier leva av, 

både en ledande industriregion och ett breddat näringsliv vinner på en väl utvecklad och 

konkurrenskraftig logistik sektor. 

Ansökans effekt på framgångsfaktorerna i RUS: 
Kunskap och kompetens: IZl Positiv ONeutral D Negativ 

Kommunikationer: IZl Positiv ONeutral D Negativ 

Innovation: D Positiv IZINeutral D Negativ 

Klimat och energi: IZl Positiv ONeutral D Negativ 

Attraktivitet: IZl Positiv ONeutral D Negativ 

Globalisering: IZl Positiv ONeutral D Negativ 

Regional kraftsamling och ledarskap: D Positiv IZINeutral D Negativ 

Ekonomisk bedömning till förslag till stödbelopp: 
Med hänsyn till projektets innehåll och totala omsättning är ansökt belopp från 

regionförbundet fullt rimligt. 

Förslag till särskilda villkor för beslut: 
Ansökan om utbetalning skall göras senast den 15 december innevarande år, annars 

kan projektbidraget förfalla. Projektet skall slutredovisas senast tre månader efter 
avslutad projektperiod. 

Medelsbeslut 
Ett-årigt medelsbeslut: 
År 2015 

Utbetalningsprognos 

4 Nationell strategisk prioritering 
4e Nationell ämneskategorisering 

OECD-grupp 
OECD-ämne 

177 000 kr 1:1-medel 
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Finansiering 

Budgeten för proj ektet ser ut som följ er: 
Ar Ar Ar 

Kostnader 2015 2016 20 Totalt 

Egen personal o o o o 
(ink!. sociala avgifter) 

Antal timmar: 

Lönekostnad per timme: 

Externa tjänster 30 000 o o 30 000 

Lokalkostnader 3 12 000 o o 3 12 000 

Inves teringar (gäller inte medel o o o o 
från Regionförbundet) 

Övriga kostnader (ange 60 000 o o 60 000 

kostnadss pec ifikation i bi laga) 

Indirekta kostnader o o o o 
Summa kostnader 402 000 o o 402 000 

Intäkter o o o o 
Offentliga bidrag i annat o o o o 
än kontanter 

Summa 402 000 o o 402 000 

Ar Ar Ar 

Finansiär 2015 2016 20 Totalt 

l önköpings kommun 95 000 o o 95 000 

Nässjö Näringsliv 65 000 o o 65 000 

Vaggeryds kommun 65 000 o o 65 000 

Regionförbundet 177 000 o o 177 000 

o o o 
Summa 402 000 o o 402 000 

Förutsättningar för beslutet 
Regionförbundets riktlinjer samt handledning för ansökan om regionala projektmedel 

gäller, se www.regionjonkoping.se/projektstod. 
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Ansökan om regionala projektmedel 
Jönköpings län 

Uppgifter om projektet 
Projektnamn 

A 1\J KU 1\ , 

~c ·4 ·~'~Q ~ j 

Dnr .. ~/&.~/.'i .. __ 

sansöka n* 

FutureTransport 20 15-profi lering av Region Jönköping som ett av Sveriges bästa logistiklägen. 
Projektperiod Sökt belopp från Regionförbundet Totalkostnad 

(tota lbelopp) 
201 5-01 -01 -201 5- 12-3 1 177 000 kr 402 000 kr 

Uppgifter om sökande 
Projektägare E-post 
Vaggeryds Kommun louise.skalberg@vaggeryd.se 
Postadress Telefon 
Box 43 03 70-67 81 66 
Postnummer och ort Mobiltelefon 
568 2 1 Ski llingaryd 076 1-4766 11 
Organisationsnummer l CFAR-nummer** Plusgiro l Bankgiro 
2 12000-0522 19 121987 5950-7434 
Är sökande momsredovisningsskyldig för projektet? Gäl ler ansökan medfinansiering för EU-stöd? 
~Ja D Nej D Ja~ Nej 
** .. 

Arbetssta llenummer enligt Stat1st1ska centralbyrån (Tfn . 019-17 60 00) 

Projektledare 
Namn Telefon 
Louise Skålberg 03 70-67 81 66 

E-post Mobi ltelefon 
louise.skalberg@vaggeryd.se 0761-47 66 Il 

Ekonomihantering 
Namn Telefon 
Torbj örn Lindberg 0370-67 80 00 
E-post Mobiltelefon 
torbjorn.lindberg@vaggeryd.se 

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

företräda sökanden 
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Bilaga till ansökan om regionala projektmedel 
Jönköpings län 

Pro"ektnamn 

FutureTransport 20 15-profilering av Region Jönköping som ett av Sveriges bästa 
logistiklägen. 

Sammanfattning av projektet (Max 2 000 tecken) 

Future Transport är den ledande mässan i Sverige inom transport och logistik och genomförs 
på Elrnia vart annat år. Nästa mässa hålls 6-8 oktober 2015 där kommunerna 
Jönköping/Nässjö/Vaggeryd planerar medverka för att presentera Sveriges tredje bästa 
logistikläge. Detta enligt ranking av branschtidningen Intelligent Logistik. 

FutureTransport är en viktig mötesplats för branschfolk, olika aktörer och beslutsfattare såväl 
nationellt som internationellt. En knutpunkt när framtidens transportsystern ska utformas. 
Detta kombinerat med att logistiklösningar och transportsystern fått en allt högre plats på den 
politiska agendan, innebär att en kraftfull regional närvaro under FutureTransport är av stor 
betydelse. På mässan vill Jönköping/Nässjö/Vaggeryd framforallt stärka Region lönköpings 
position som ett av Sveriges bästa logistiklägen, vilket vi bedörnmer bidrar till att öka 
intresset for nya investeringar och satsningar på infrastrukturen i regionen. 

På mässan kornmer regionens förutsättningar för att utveckla logistiktjänster inom 
transportslagen väg, järnväg och flyg att presenteras. Pågående samverkan inom områdena 
teknik- och kompetensutveckling (Logkornp) med medverkan av Internationella 
Handelshögskolan och Science Park, är andra viktiga pusselbitar som kornmer att synliggöras 
under mässan. 

Ett deltagande på F u ture Transport 2015 kräver en god framförhållning. Planeringsarbetet har 
därfor påbörjats. Jönköping/Nässjö/Vaggeryd kornmer att presenteras under rubriken 
"Sveriges tredje bästa logistikläge" och utgör frontlinjen (USP-unique selling product) för 
Region Jönköping. Montern ska bli en möteplats där vi aktivt inbjuder branschfolk och 
politiker till en "speakers corner" for framtidsdialog kring aktuella frågor inom transport och 
logistik. Region Jönköping har här en självklar roll att spela. Montern blir en plattform för att 
peka ut fårdriktningen för regionens framtida utveckling. Arbetsprocessen före och efter 
mässan ger också möjligheter att kommunicera olika budskap i media riktade till olika 
målgrupper. 

Syfte (Beskriv avsikten med projektet) 

Stärka Region Jönköping som ett av Sveriges bästa logistiklägen där 
Jönköping/Nässjö/Vaggeyd utgör frontlinjen. Att inför branschfolk, olika aktörer och ledande 
politiker presentera regionens styrkor och utvecklingspotential inom transport och 
logistikområdet 

REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 

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

Tel: 036 10 75 571 Fax: 036 10 20 161 E-post: regionforbundet@regionjonkoping.se 
www.regionjonkoping.se 

2(6) 



Datum 

~~ 2014-10-02 • 9~, Blankettversion 

2014-01-31 

REGIONFÖRBUNDET 
JÖNKÖPINGS LÄN 

Antal sidor 

Mål (Vad ska projektet uppnå för resultat?) 

Ökat antal investeringar i regionen. 
Ökad kunskap om Regionens utvecklingspotential hos branschfolk, myndigheter och 
politiker. 
Ökad påverkan till beslut av framtida investeringar. 

Målgrupp (Vem/vilka vänder sig projektet till?) 

Branchfolk inom transport och logistik. 
Myndigheter t ex. Trafikverket, Tillväxtverket, Vinnova m.f. 
Ledande politiker inom riksdag och regering 

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

l. Planering och förberedelser 
Medverkande aktörer, lönköpings kommun (inklusive Jönköping Airport och Logpoint), 
Nässjö kommun genom Nässsjö Näringsliv, Vaggeryds kommun (inklusive Vaggeryds 
Näringslivsråd), ingår i det operativa arbetet i planeringen och utformning av montern och 
aktiviteter under mässan. Region Jönköping inbjuds till att delta i arbetsprocessen för 
planering av "speakers corner" och inbjudan av ledande politiker. Samordning med IHH, 
Internationella Handelshögskolan och Science Park Jönköping för deras medverkan under 
mässan. Kontakter hålls med Elmia för bokning av monter och planering av program. 
2. Marknadsföring och kommunikation före och efter mässan. 
Utformande av pressreleaser inklusive bilder, distribution och kontaktarbete och inbjudan till 
media. Bevaka olika erbjudanden kring marknadsföringsaktiviteter. Utforma nyhetsbrev före 
och efter mässan. Hålla ordning på logotyper och annat material kopplat till marknadsförings
och informationsarbetet. 
3.Genomförande av mässan. 
Praktisk riggning av monter samt arrangemangen under mässan. Samtliga medverkande 
aktörer är representerade under mässan. Profilering sker av Region Jönköping -Sveriges tredje 
bästa logistikläge där deltagande aktörer presenterar sina gemensamma och enskilda 
arbetsområden. 
Genomföra ett dagligt "speakers corner" i montern med aktuella frågeställningar. Genomföra 
arrangemang/möten för särskilt utvalda representer från transport- och logistikbranschen, 
myndighetsrepresentanter t ex. Trafikverket, Tillväxtverket, Vinnova m.fl. och ledande 
politiker inom riksdag och regering. 
Genomföra pressmöten och skicka ut mediarapporter från montern på mässan. 
4. Uppföljning/utvärdering efter mässan. 
Det kommer att ske en direkt genomgång av alla skapade kontakter under mässan till vilka det 
ska göras ett utskick/hälsning med information från Region Jönköping-Sveriges tredje bästa 
logistikläge. 
Utvärdera mässan och effekterna från de olika aktiviteterna. En analys ska göras av mäss
samarbetet inför en eventuell framtida samverkan för byggande av en regionallogistik
plattform där medverkan på FutureTransport är ett möjligt regionalt framtida skyltfönster. 
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Tidplan (Ange när i tiden projektet ska genomföras samt vilka aktiviteter som ska ske) 

l. Planering och förberedelser 2014-12-01 2015-10-05 
2. Marknadsföring och kommunikation 2015-03-01 2015-12-31 
3. Genomförande av mässan 2015-10-06 2015-10-08 
4. Uppföljning/utvärdering efter mässan 2015-10-08 2015-12-31 

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

Det finns en stark koppling till RUS som anger att vi ska vara en internationellt ledande 
industriregion. Ökad handel och internationalisering kräver en väl utvecklad logistik för att 
uppnå RUS-målet. 

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

I arbetsprocessen inför mässan deltar både kvinnor och män. Logistikbranschen är en av de 
viktigaste när det gäller mångfald och integration. satsningar på mer transporter på järnväg är 
en viktig faktor i regionens utveckling och påverkar miljön positivt. 

Ordinarie verksamhet- ro"ekt (Specificera vad som är särskiljande och unikt) 

Mässan genomförs vartannat år och ligger utanför ordinarie verksamheter. 

Erfarenheter från projektet kommer att spridas till Region Jönköping och övriga kommuner i 
länet. 

Uppföljning/utvärdering av projektet 
Det kommer att ske en direkt genomgång av alla skapade kontakter under mässan till vilka det 
ska göras ett utskick/hälsning med information från Region Jönköping-Sveriges tredje bästa 
logistikläge. 
En analys ska göras av mässamarbetet inför en eventuell framtida samverkan för byggande av 
en regionallogistikplattform där medverkan på FutureTransport är ett möjligt regionalt 
framtida skyltfönster. 
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Kostnadsbudget* 
Kostnadsslag Ar2015 

Egen personal 
(inkl. sociala avgifter) 
Antal timmar: 

Lönekostnad per timme: 

Externa tjänster 30000 

Lokalkostnader 312000 

Investeringar (gäller inte 
medel från 
Regionförbundet) 

övriga kostnader (ange 60000 
kostnadsspecifikation i 
bilaga) 

Indirekta kostnader 
(specificera i bilaga) 

Summa kostnader 402 000 

Intäkter -
Offentliga bidrag i annat 
än kontanter 
Summa (A) 402 000 

Finansierin * 
Finansiär Ar2015 

lönköpings kornmun 95000 

Nässjö Näringsliv 65000 

Vaggeryds kornmun 65000 

Regionförbundet 177000 

Summa (B) 402 000 
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Ar20 Ar20 

o 
- -
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Ar20 Ar20 

o 

Ar20 

o 
-

o 

Ar20 

o 

Datum 

2014-10-02 

Blankettversion 
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Antal sidor 
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Totalt 

o 

30 000 

312 000 

o 

60 000 

o 

o 402 000 

- o 

o 402 000 

Totalt 

95 000 

65 000 

65 000 

177 000 

o 
o 

o 402 000 

*Tabellerna för kostnadsbudget och finansiering summeras automatiskt. Genom att använda tab-tangenten 
mellan fälten, får du fram rätt summa direkt. Observera att summan i (A) måste överensstämma med summan 
i (B). 
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Budget Future Transport 2015 

Kostnader 
Lokal 

Monter 

Produktion monter (år 2013=174tkr) 

Summa 
Externa Tjänster 

Projektledning extern NNAB 

Övriga kostnader 

Monterarrangemang 

Ostkaka 

Kaffeautomat med kaffe 
Tillbehör, servering 

Pristävling/Sommarstuga 

Tryckning av Roll U ps, befintlig box 
Ljudanläggning 

Planering och startmöte 

Summa 
Beräknad egen tid per kommun 3x30tkr 

Total kostnad 

Finansiering 
Jönköpings kommun 

Nässjö Näringsliv 

Vaggeryds kommun 
Regionförbundet 

Totalt 

80 kvm 

90 000 kr 

132 000 kr 

180 000 kr 

312 000 kr 

30 000 kr 

2S 000 kr 

s 000 kr 

s 000 kr 
6 000 kr 

4 SOO kr 

2 SOO kr 
6 000 kr 

6 000 kr 

60 000 kr 

O kr 

402 000 kr 

9S 000 kr 

6S 000 kr 

6S 000 kr 
177 000 kr 

402 000 kr 


