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Regionens hus, Sal B
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Smart Housing Småland 2
Diarienummer: RJL 2015/159
Beslut
Presidiet föreslår nämnden besluta att bevilja
• ur anslaget Regionala utvecklingsmedel 5 700 000 kr till
Forskningsinstitutet SP för att fortsatt bedriva Smart
Housing Småland för åren 2017-2019, enligt följande:
År 2017
År 2018
År 2019

1 900 000 kr
1 900 000 kr
1 900 000 kr

Beslutet förutsätter och grundas på att övrig i ansökan
upptagen medfinansiering infrias.
Sammanfattning
Innovationsmiljön Smart Housing Småland (SHS) är en av
Vinnova sedan andra halvåret 2013 finansierad s.k. ”Vinnväxtmiljö”. Vinnovas medverkan är långsiktig under i vart fall 10 år,
men det förutsätter såväl regional privat som offentlig
motfinansiering. Varje läns offentliga motfinansiering uppgår till
2 mnkr/år, varav länsstyrelserna var och en svarar för 100 000 kr.
Fördelningen grundas på uppdelningen av 1:1-anslaget mellan
region och länsstyrelse (95/5 %).
Vinnova har redan meddelat att man avser att medfinansiera SHS
med 8 mnkr/år för åren 2017-2019 förutsatt att regional
motfinansiering infrias enligt ovan.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-10
• Underlag till projektbeslut
• Ansökan om regionala projektmedel daterad 2016- 11-01
Beslutet skickas till
Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
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Smart Housing Småland 2
Förslag till beslut
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beviljar:
•

Ur anslaget Regionala utvecklingsmedel, 5 700 000 kr till
Forskningsinstitutet SP för att fortsatt bedriva Smart Housing Småland för
åren 2017-2019, enligt följande:
År 2017
1 900 000 kr
År 2018
1 900 000 kr
År 2019
1 900 000 kr
Beslutet förutsätter och grundas på att övrig i ansökan upptagen
medfinansiering infrias.

Sammanfattning
Innovationsmiljön Smart Housing Småland (SHS) är en av Vinnova sedan andra
halvåret 2013 finansierad s.k. ”Vinnväxt-miljö”. Vinnovas medverkan är
långsiktig under i vart fall 10 år, men det förutsätter såväl regional privat som
offentlig motfinansiering. Varje läns offentliga motfinansiering uppgår till 2
mnkr/år, varav länsstyrelserna var och en svarar för 100 000 kr. Fördelningen
grundas på uppdelningen av 1:1-anslaget mellan region och länsstyrelse (95/5%).
Vinnova har redan meddelat att man avser att medfinansiera SHS med 8 mnkr/år
för åren 2017-2019 förutsatt att regional motfinansiering infrias enligt ovan.

Information i ärendet
Visionen för SHS är att bli en ”internationellt ledande innovationsmiljö som med
användaren i centrum skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas
och trä.”.
Vinnova utsåg under sommaren 2013 Smart Housing Småland (SHS), till en s.k.
”Vinnväxt-miljö”, den första i Småland. Vinnväxtprogramet är en
konkurrensutsatt tävling för regioner. Syftet är att främja hållbar tillväxt genom att
utveckla internationell konkurrenskraft inom specifika tillväxtområden. De

Tjänsteskrivelse
2015-11-04

RJL2015/159

vinnande initiativen erbjuds 10 års finansiering med mellan 4 till 10 miljoner
kronor per år från Vinnova. Programmet förutsätter aktiv medverkan av aktörer
inom näringsliv, forskning, samt politik och offentlig verksamhet.
Vision för SHS är att bli en internationellt ledande innovationsmiljö som, med
användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i
glas och trä.
Vinnovas förväntningar på de innovationsmiljöer man stödjer via Vinnväxtprogrammet är att de har ett långsiktigt perspektiv som sträcker sig bortom de 10
år som Vinnova beviljar stöd för. Detta innebär bl.a. att regional offentlig
motfinansiering förväntas. Från hösten 2013 har likalydande beslut fattats för de
första 3,5 åren av SHS verksamhet. Från 2017 förutsätts ny motfinansiering från
regionerna i Småland. Vinnova har redan meddelat att man avser att
medfinansiera SHS med 8 mnkr/år under åren 2017-2019, förutsatt regional
motfinansering.
Eftersom SHS ingår i det nationella programmet lett av Vinnova, sker en löpande
utvärdering och uppföljning på samma grund som för alla vinnväxt-miljöer runt
om i landet. Likaså genomfördes under våren 2016 en internationell utvärdering
över de dittills 3 årens verksamhet. Genomförda utvärderingar ger stöd för fortsatt
utveckling av innovationsmiljön.

Beslutsunderlag
•

Projektmedelsansökan till Region Jönköpings län

•

Underlag projektbeslut daterad 2016-11-10

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Beslutet skickas till
Smart Housing Småland, Co. SP i Borås

Ulrika Geeraedts
Regional Utvecklingsdirektör
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Projektuppgifter
Projektnamn

Projektägare

Smart Housing Småland 2

SP

År och månad för projektstart

År och månad för projektavslut

2017-01

2019-12

Status

Diarienummer

Pågående

RJL 2015/159

Historik
Tidigare beslut

Utbetalda medel

RJL 2015/159

3,4 mnkr tom Q2 -16

Geografiskt område
Berörda kommuner och län som medverkar i projektet

Aneby

Eksjö

Gnosjö

Gislaved

Habo

Jönköping

Mullsjö

Nässjö

Sävsjö

Tranås

Vaggeryd

Vetlanda

Mullsjö

Jönköpings-, Kalmar- och Kronobergs län

Information, Regional utveckling
Kommentarer till ansökan*

Innovationsmiljön Smart Housig Småland (SHS), blev en s.k. Vinnväxt-miljö från
andra halvåret 2013. Vinnova medfinansierar vinnväxt-miljöer under 10 år, förutsatt
att berörda län motfinansierar på visst sätt. SHS har målet att bli en
"internationellt ledande innovationsmiljö som med användaren i centrum, skapar
smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä." SHS är den första och
hitttills enda vinnväxt-miljön i Småland.
Att bygga upp och etablera en Vinnväxt-miljö tar tid och när den som i detta fall
omspänner tre län och två lärosäten ökar komplexiteten. Men allteftersom har
arbetet funnit sina former och de första 3,5 åren har utvecklats väl. Den
internationalla utvärdering som skett av SHS gav också positiva besked. Vinnova har
dessutom redan lämnat klartecken för sin medfinansiering på 8 mnkr/år för åren
2017-2019, vilket också är ett bevis på att man från nationell nivå anser SHS som
en väl fungerade innovationsmiljö och att arbetet löper som förväntat.
Ansökans koppling till Regionala utvecklingsstrategin, RUS

SHS kombinerar RUS:ens två målområden "näringsliv" och "livsmiljö". I RUS:en nämns
framgångsfaktorer som kunskap, kompetens, innovation, attraktivitet samt regional
kraftsamling. Alla dessa kan i olika grad anses mötas inom SHS. Delstrategierna "En
internationellt ledande industriregion" samt "Ett breddat näringsliv med betoning
på kunskapsintensiva företag" faller väl in i satsningen.
Ansökan är kopplad till:

Arbetsmarknad/näringsliv

Utbildning/forskning

Attraktivitet

Folkhälsa och sjukvård

Kommunal utveckling

Infrastruktur

Avstämning har skett med

Utbildning och kultur

Beskrivning av arbetet i projektet kopplat till jämnställdhetsperspektivet

SHS betraktar jämställdhet, ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet som
horisontella kriterier, dessa ska därför genomsyra allt som företas i miljö. För
att säkerställa detta avser man bl.a. att infört en checklista. Dessa kriterier
kommer också ingå i listan över "smarta kriterier" som utgör grund för att bedriva
specifika projekt med hållbarhetsinriktning. Inom ERUF-projektet "Boost" som drivs
som en del inom SHS utgör hållbarhetskriterierna (särskilt social- och ekonomisk
hållbarhet) en central roll i projektet.
Beskrivning av arbetet i projektet kopplat till horisontella kriterier för miljö, integration och mångfald samt folkhälsa

Materialet trä är såväl förnyelsebart som koldioxidneutralt och kan t.om. fungera
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som s.k. kolsänka. Ett av grundpelarna till att SHS drogs igång var just att lyfta
byggande i trä också ur en hållbarhetsaspekt. Även materialet glas kan hävdas vara
hållbart ur flera synvinklar, dessutom kan glas smältas om och återanvändas.
Beskrivning av arbetet i projektet kopplat till barnkonventionens intentioner (gäller endast folkhälsa)

Förlag till särskilda villkor för beslut

Beslutet förutsätter att likalydande beslut fattas i samtliga ingående län med en
samlad finansiering per län på 2 mnkr per år.
* Projektägarens ansökan biläggs underlaget

Medelbeslut
År

Summa

Typ av medel

2017

1900000

RU

2018

1900000

RU

2019

1900000

RU

Totalt

5 700 000,00 kr

Beslutet motsvarar 8,62 procent av den slutliga godkända kostnaden till projektet.
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Utbetalningsprognos
År 2017 beräknar vi att betala ut 1 500 000 kronor.
Nationell strategisk prioritering

Nationell ämneskategori

1a

01D

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