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Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

FLIGHT 
 

Förslag till beslut  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar  

• Bevilja Swerea SWECAST AB 1 550 000 kr från statliga 1:1 medel för att 
genomföra projektet FLIGHT.  

 

Sammanfattning 
FLIGHT syftar till att skapa ett starkt regionalt forsknings och innovationsnätverk 
med fokus på Lättvikt. Nätverket (noden) kommer i första hand stödja de mindre 
och medelstora företagen (SME) i länet. Den regionala noden kommer bestå av 
branschorganisationer, akademi, institut, företag samt övriga experter och 
kunskapsleverantörer på området. Noden i Jönköpings län kommer att ha stöd från 
den nationella lättviktsarenan LIGHTer och nyttja deras tjänster och ges möjlighet 
att utbyta erfarenheter med andra regionala noder. FLIGHT kommer att arbeta 
branschöverskridande för att stärka den lokala industrin och öka 
konkurrenskraften för alla deltagare med fokus på en globalt ökande efterfrågan 
på vikteffektiva komponenter och produkter.   

Information i ärendet 
De globala miljöhoten driver på kraven på minskade utsläpp från bl.a. transporter. 
Minskad vikt hos fordon är en väg att gå, vilket ökar efterfrågan på lättare 
komponenter och ställer nya krav på underleverantörer. Utveckling inom lättvikt 
är av största betydelse för fordonsindustrin men även inom andra branscher som 
sjukvård, verkstad, bygg och elektronik sker stora förändringar.  
 
Den nationella lättviksarenan LIGHTer startades 2013 med 300 intressenter och 
40 medlemsföretag som gemensamt och branschöverskridande arbetar för att 
utveckla både produkter och kompetenser för att kunna möta de ökade kraven på 
lättvikt. Under 2014 påbörjades ett arbete inom LIGHTer för att skapa regionala 
noder med målet att bygga starka regionala nätverk och anpassa 
utvecklingsresurser för de specifika företag/behov som finns i olika regioner. 
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I Jönköpings län finns en betydande andel av de svenska gjuterierna, en 
dominerande del av trä- och möbelindustrin samt ett mycket stort antal 
plastindustrier. Här finns också relevanta branschorganisationer samt andra 
intressenter såsom Högskolan och forskningsinstitut. Tillsammans utgör dessa 
aktörer ett kraftfullt ekosystem och grogrund för en regional nod inom lättvikt.  

 
Beslutsunderlag  

• Projektmedelsansökan till Region Jönköpings län 

• Checklista 
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Swerea SWECAST 
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Regiondirektör  
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Region Jönköpings län 
Postadress: Box 1024, SE-551 11 Jönköping  
Besöksadress: Husargatan 4, Jönköping 
www.rjl.se  

 

Underlag till projektbeslut 
Projektnamn:         
Projektägare:          
År och månad för projektstart:       
År och månad för projektavslut:         
Status:        
 
 
Tidigare beslut:       – 
 
Utbetalda medel:       – 
 
Projektägarens ansökan finns som bilaga. 
 
 
Regional utvecklings kommentarer till ansökan: 
      
 
Ansökans koppling till Regionala utvecklingsstrategin, RUS, motivera hur: 
      
 
 
Ansökan är kopplad till följande område: 
Arbetsmarknad/ näringsliv ☒    
Utbildning/ forskning ☒ 
Attraktivitet  ☐ 
Infrastruktur  ☐ 
 
Avstämning har skett med andra enheter inom RJL (Utbildning och Kultur, 
Folkhälsa eller Kommunal utveckling): 
      
 
Geografiskt område (berörda kommuner och län som medverkar i projektet): 
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Aneby  ☐ Nässjö ☐       
Eksjö  ☐ Sävsjö ☐         
Gnosjö          ☐               Tranås ☐        
Gislaved   ☐ Vaggeryd ☐         
Habo      ☐ Vetlanda ☐ 
Jönköping  ☐ Värnamo ☐ 
Mullsjö   ☐ Län ☒  
 
Jämställdhetsperspektivet är ett verktyg för att nå hållbar tillväxt i hela länet. 
Beskriv arbetet i projektet kopplat till jämställdhet (ex. särskilda insatser för 
ökad jämställdhet): 
      
 
Miljö, integration och mångfald samt folkhälsa är också verktyg som beaktas i 
ansökan. Beskriv arbetet i projektet kopplat till dessa horisontella kriterier (ex. 
särskilda insatser för ökad miljö, integration och mångfald): 
      
 
 
 
Beskriv om/ hur projektet följer intentionerna i barnkonventionen (gäller 
endast folkhälsoenheten): 
- 
Ekonomisk bedömning till förslag till stödbelopp: 
      
 
Förslag till särskilda villkor för beslut: 
Ansökan om utbetalning skall göras minst två gånger per år och senast 15 december 
2016, annars kan projektbidraget förfalla. I samband med första ansökan om 
utbetalning skall projektägaren inskicka ett friställningsintyg för fast anställd 
personal (om kostnad för den anställde upptas i ansökan om utbetalning). Om så inte 
sker kommer Regionen att stryka kostnaden. Mall för friställningsintyg finns på 
hemsidan.  

 

Medelsbeslut 
År               kr   1:1-medel 
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Utbetalningsprognos 
År       beräknar vi att betala ut:       kr. 
 
1c  Nationell strategisk prioritering 
1d  Nationell ämneskategorisering 
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Finansiering 
Budgeten för projektet ser ut som följer: 

 År År År År  
 20      20      20      20      Totalt 
Kostnader      

Egen personal 
(inkl. sociala avgifter) 
 

                        0 000 

Externa tjänster                         0 000 
Lokalkostnader                         0 

Investeringar (gäller inte medel 
från Region Jönköpings län) 

                        0 

Övriga kostnader (ange 
kostnadsspecifikation i bilaga) 

                        0 000 

Indirekta kostnader (specificera 
i bilaga) 

                        0 

Summa kostnader                         1 00 000 
Intäkter                         0 

Offentliga bidrag i annat  
än kontanter 

                        0 

Privata bidrag i annat än 
kontanter 

                        2 690 000 

Summa (A) 4 490 000 0 0 0 4 490 000 
 

 
 År År År År  

 20      20      20      20      Totalt 
Finansiär      
                              10 000 
                              0 000 
                              0 000 
                               2 690 000 
                              0 
                              0 
                              0 
                              0 
                              0 
Summa (B) 4 490 000 0 0 0 4 490 000 

 

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

http://www.rjl.se/
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