
KALLELSE 1(2)

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Tid: 2018-12-12  kl:10:00

Plats: Kulturhuset Spira, Loftet                               
Sammanträdet avslutas med en gemensam lunch

Ärenden
1 Val av protokollsjusterare
2 Fastställande av dagordning
3 Anmälan av informationshandlingar 2018/37
4 Anmälan av delegationsbeslut 2018/32
5 Inkomna remisser, promemorior och motioner

Informationsärenden och aktuellt
6 Aktuell information
7 Månadsrapport november 2018 2018/229

Beslutsärenden för nämnden
8 Projektansökan - Cirkulär ekonomi 2018/2829

9 Projektansökan - KKraft Interior Cluster 
Sweden

2018/2672

10 Projektansökan - STURK  Strategisk utveckling 
för regional konkurrenskraft

2018/2773

11 Ändrad finansiering - Scenkonstdigitalisering 2018/2400

12 Bidrag till politiska ungdomsorganisationer 
2019

2018/1527

13 Regional investeringsfond Science Park 
Jönköping

2017/2727

Övrigt
14 Övriga frågor



KALLELSE 2(2)

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Tid: 2018-12-12  kl:10:00

Kallade

Ordinarie ledamöter:
Malin Olsson (M) ordf.
Torbjörn Eriksson (KD) 1:e vice ordf.
Per Svenberg (S) 2:e vice ordf.
Carina Bardh (M)
Gun Lusth (M)
Per Eriksson (C)
Monica Samuelsson (KD)
Mari Lindahl (L)
Lennart Karlsson (_)
Maria Hörnsten (S)
Martina Jansson (S)
Anders Berglund (S)
Annki Stark (S)
Jon Heinpalu (MP)
Anders Gustafsson (SD)

För kännedom

Ersättare:
Lars Carlborg (M)
Eva Nilsson (M)
Anders Wilander (M)
Raymond Pettersson (C)
Nils-Erik Emme(KD)
Margareta Andersson (KD)
Irene Oskarsson (KD)
Jakob Olofsgård (L)
Valendona Dobra (S)
Fredrik Johansson (S)
Henrik Tvarnö (S)
Johan Starck (S)
Kjell Ekelund (S)
Eva Ekenberg (MP)
Morgan Malmborg (_)

Tjänstemän:
Agneta Jansmyr, regiondirektör
Kristina Athlei, regional 
utvecklingsdirektör
Göran Stenström, ekonomichef 
utbildning- och kultur
Lars Wallström, controller
Linda Byman, nämndsekreterare

Fackliga företrädare:
Carina Sjögren, Kommunal, ordinarie
Birgitta Svensson, Kommunal, ersättare

Gruppledare:
Malin Wengholm (M)
Maria Frisk (KD)
Rune Backlund (C)
Jimmy Ekström (L)
Carina Ödebrink (S)
Sibylla Jämting (MP)
Mikael Ekvall (V)
Samuel Godrén (SD)



Sammanställning av informationshandlingar nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet, 2018-12-12

Ärendetyp Ärenderubrik
Protokoll 

Motioner

Inkomna handlingar

Utgående skrivelser

Övrigt Näringsdepartementet N2018/04272/RTS Ändring av sammansättning av Forum för hållbar 
regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020

Regeringsbeslut

Cirkulär från SKL

Beslut från SKL

Arbetsmiljöverket

Redovisningar av 
utvecklingsbidrag
Redovisningar av projekt
Övrigt

RJL 2018/37



Sammanställning av anmälda vidaredelegationsbeslut till nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet 2018-12-12
Ärendetyp Ärenderubrik Diarienummer Beslutsdatum Beslutsdelegat
ANA 4.2.1 Avtal mellan Resultify och Smålands musik och teater RJL 2018/3003 2018-11-14 Per-Ola Nilsson
ANA 4.5.2 Förstudie- Hållbara utvecklingsstrategier inom 

skogssektorn (Hus)
RJL 2018/2957 2018-11-16 Kristina Athlei

ANA 4.2.1 Kontrakt Filip Ejmunds musiker, Beethovens åtta, En 
smak av Amerika, On the Town

RJL 2017/2648
RJL 2018/2792
RJL 2018/2793

2018-11-29 Per-Ola Nilsson

ANA 4.2.1 Kontrakt Eva Ollikainen RJL 2018/2793
RJL 2018/515

2018-11-29 Per-Ola Nilsson

ANA 4.2.1 Kontrakt Organisationspsykologerna RJL 2018/3090 2018-11-29 Per-Ola Nilsson
ANA 4.2.1 Samverkansavtal Scenkonst Öst AB RJL 2018/2416 2018-11-29 Per-Ola Nilsson
ANA 4.2.1 Licensavtal - NARCISO PRODUCTIONS 

HANDELSBOLAG ("NARCISO")
RJL 2018/2416 2018-11-29 Per-Ola Nilsson

RJL 2018/32
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Dokumenttyp 

2018.10762 I Remiss-Ny översiktsplan Habo kommun Karin Henriksson 

2018-11-01  Habo kommun Länstrafiken 

RJL 2018/2875  Remiss-Ny översiktsplan Habo kommun REMISS 

2018.10793 I Remiss - Förslag till nya föreskrifter (HSLF-FS 
2018:xx) och ändringar i Läkemedelsverkets 
föreskrifter (LVFS 2009:9) och (HSLF-FS 
2016:34) 

Evelina Örn 

2018-11-01  Läkemedelsverket  Regionens åtagande 

RJL 2018/2890  Remiss - Förslag till nya föreskrifter (HSLF-FS 
2018:xx) och ändringar i Läkemedelsverkets 
föreskrifter (LVFS 2009:9) och (HSLF-FS 
2016:34) 

REMISS 

2018.10794 I Remiss-Ny översiktsplan Habo kommun Emil Hesse 

2018-11-01  Habo Kommun Regionens åtagande 

RJL 2018/2891  Remiss-Ny översiktsplan Habo kommun REMISS 

2018.11086 I Remiss Lena Strand 

2018-11-09  Regeringskansliets Regionens åtagande 

RJL 2018/2971  Betänkandet Rätt att forska – Långsiktig 
reglering av forskningsdatabaser (SOU 2018:36) 

REMISS 

2018.11186 I Remiss - förslag till Miljö- och riskfaktorer i 
Linköpings kommun, tillägg till översiktsplan 

Linda Byman 

2018-11-14  Linköpings kommun Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen 

Regionens åtagande 

RJL 2018/3005  Remiss - förslag till Miljö- och riskfaktorer i 
Linköpings kommun, tillägg till översiktsplan 

REMISS 
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107485 K Äldrepsykiatriska mobil team Anette Peterson 

2018-11-12  Nämnd för Folkhälsa och sjukvård Regionens åtagande 

RJL 2018/1409  Motion - Äldrepsykiatriska mobil team MOTION 

107548 K Lärcaféer som integrerad del av vården Anette Peterson 

2018-11-12  Nämnd för Folkhälsa och sjukvård Regionens åtagande 

RJL 2018/1607  Motion - Lärcaféer som integrerad del av vården MOTION 
 

 

     

 



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 142-152
Tid: 2018-11-28 kl. 09.15-10.40 

Plats: Regionens hus, sal B

§146 Projektansökan - Cirkulär ekonomi
Diarienummer: RJL 2018/2829

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

1. Bevilja CSR Småland 700 000 kronor under förutsättning 
att övrig finansiering beviljas

2. Finansiering sker ur anslaget för 1:1 medel
Sammanfattning 
CSR Småland, som är en tvärsektoriell ideell organisation, 
ansöker om medel till ett pilotprojekt kring cirkulär ekonomi. 
Syftet är att företag ska förstå fördelarna med cirkulär ekonomi 
för att kunna ändra sin affärsmodell så att resurseffektivitet och 
utsläppsminskningar blir konsekvensen.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-31
 Ansökan från CSR Småland
 Underlag till projektbeslut

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Malin Olsson 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1)

2018-10-31 RJL 2018/2829

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet

Projektansökan - Cirkulär ekonomi
Förslag till beslut
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

1. Beviljar CSR Småland 700 000 kronor under förutsättning att övrig 
finansiering beviljas

2. Finansiering sker ur anslaget för 1:1 medel

Sammanfattning
CSR Småland, som är en tvärsektoriell ideell organisation, ansöker om medel till 
ett pilotprojekt kring cirkulär ekonomi. Syftet är att företag ska förstå fördelarna 
med cirkulär ekonomi för att kunna ändra sin affärsmodell så att resurseffektivitet 
och utsläppsminskningar blir konsekvensen.

Information i ärendet
CSR Småland har bland sina medlemmar företag som visat intresse för cirkulär 
ekonomi men där det saknas kunskap på området. Man vill i projektet utforma 
handlingsplaner för utveckling av cirkulär ekonomi i form av affärsmodeller eller 
samarbeten för att få fram modeller som kan spridas. I projektet vill man också ta 
med det sociala perspektivet som inkludering och socialt utanförskap.
Projektet riktar sig till små och medelstora företag och inte bara till de som är 
medlemmar i föreningen. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-31
 Ansökan från CSR Småland
 Underlag till projektbeslut

Beslut skickas till
CSR Småland

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Kristina Athlei 
Regional utvecklingsdirektör
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Projektuppgifter
Projektnamn Projektägare

Pilot för cirkulär ekonomi CSR Småland
År och månad för projektstart År och månad för projektavslut

201812 201912
Status Diarienummer

Nytt RJL 2018/2829

Historik
Tidigare beslut Utbetalda medel

- -

Geografiskt område
Berörda kommuner och län som medverkar i projektet 

Aneby Eksjö

Gnosjö Gislaved

Habo Jönköping

Mullsjö Nässjö

Sävsjö Tranås

Vaggeryd Vetlanda

Värnamo Jönköpings län

Information, Regional utveckling
Kommentarer till ansökan*

Ett område där inte så många kompetenshöjande insatser genomförts ännu.
Ansökans koppling till Regionala utvecklingsstrategin, RUS 

Kopplar till kunskapsintensiva företag och inkluderande samhälle
Ansökan är kopplad till:

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

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

     
Beskrivning av arbetet i projektet kopplat till horisontella kriterier för miljö, integration och mångfald samt folkhälsa

Rör resursförbrukning och även minskat utanförskap
Beskrivning av arbetet i projektet kopplat till barnkonventionens intentioner (gäller endast folkhälsa)

     
Förlag till särskilda villkor för beslut

     
* Projektägarens ansökan biläggs underlaget

Medelbeslut
År Summa Typ av medel

2019 700000 1:1 medel

               

               

               

Totalt 700 000,00 kr

Beslutet motsvarar 50 procent av den slutliga godkända kostnaden till projektet.
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Utbetalningsprognos

År 2019 beräknar vi att betala ut 700 000 kronor.
Nationell strategisk prioritering Nationell ämneskategori

1c 02D

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















PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 142-152
Tid: 2018-11-28 kl. 09.15-10.40 

Plats: Regionens hus, sal B

§147 Projektansökan - KKraft Interior Cluster 
Sweden
Diarienummer: RJL 2018/2672

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

1. Beviljar Interior Cluster Sweden 250 000 kr under 
förutsättning att övrig finansiering beviljas

2. Finansieringen sker ur det statliga anslaget 1:1
Sammanfattning 
Inredningsklustret, Interior Cluster Sweden har inom ramen för en 
satsning på Smart Specialisering lett av Tillväxtverket, ingått i en 
pilotsatsning för utveckling av 22 svenska kluster.

Inför en fortsättning på denna satsning ges 
projektdeltagarna/klustren möjlighet att söka medfinansiering om 
1 miljon kronor från Tillväxtverket för företagsinriktade insatser, 
under förutsättning att man kan motfinansiera med minst samma 
belopp. Region Kronoberg förväntas också bevilja 250 000 kr till 
denna satsning.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-05
 Projektmedelsansökan
 Underlag till projektbeslut

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet

Linda Byman



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 142-152
Tid: 2018-11-28 kl. 09.15-10.40 

Justeras

Malin Olsson 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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2018-11-05 RJL 2018/2672

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet

Projektansökan – KKRAFT Interior 
Cluster Sweden
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

1. Beviljar Interior Cluster Sweden 250 000 kr under förutsättning att 
övrig finansiering beviljas

2. Finansieringen sker ur det statliga anslaget 1:1

Sammanfattning
Inredningsklustret, Interior Cluster Sweden har inom ramen för en satsning på 
Smart Specialisering lett av Tillväxtverket, ingått i en pilotsatsning för utveckling 
av 22 svenska kluster.

Inför en fortsättning på denna satsning ges projektdeltagarna/klustren möjlighet 
att söka medfinansiering om 1 miljon kronor från Tillväxtverket för 
företagsinriktade insatser, under förutsättning att man kan motfinansiera med 
minst samma belopp. Region Kronoberg förväntas också bevilja 250 000 kr till 
denna satsning.

Information i ärendet
Tillväxtverket har under 2018 bedrivet ett klusterutvecklingsprogram i pilotform 
kopplat till det nationella arbetet med Smart Specialisering. För att antas till 
programmet krävdes utöver ansökan från resp. kluster, att man även erhöll en 
rekommendation från Regionen i det län man bedrev sin verksamhet. Två 
klusteransatser som berör vårt län fick efter samråd med Region Jönköpings län 
sådana rekommendationer och beviljades därefter av Tillväxtverket att ingå i det 
nationella programmet tillsammans med totalt 22 satsningar runt om i landet. 
Klustersatsningarna som berörde vårt län var: 1.) Interior Cluster Sweden (ICS), 
samt 2.) Automation Småland.

I pilotsatsningen erhöll klusterledarna bl.a. en utbildning i klusterledning som på 
sikt kan leda till en certifiering. I övrigt utgick inte några medel, utan varje 
ingående kluster fick bekosta sina omkostnader för deltagande på egen hand.

Nu finns en möjlighet för ett antal av dessa 22 klusteransatser att söka om 
utvecklingsmedel från Tillväxtverket för åren 2019-2020 med totalt 1 miljon 
kronor, förutsatt att man kan motfinansiera detta med lika stort belopp, varav 



maximalt 500 000 kr får utgöra egna arbetsinsatser (in-kind). Resterande 500 000 
kr måste utgöra kontant medfinansiering.

ICS som är en nationell ansats, men där den absoluta merparten av verksamheten 
bedrivs i Jönköpings- och Kronobergs län, har ansökt om medel till den kontanta 
medfinansieringen från resp. Region, varav 250 000 kr ansökts om från vårt län.

Enligt kraven i utlysningen ska de medel som ett kluster erhåller utgöra ett 
”smörjmedel” som ska stärka interaktionen mellan aktörerna så att insatserna 
tydligt utformas efter specifika behov som företagen i klustret har. Med denna 
utgångspunkt har ICS i sin ansökan tydligt specificerat ett antal företagsinriktade 
aktiviteter under projektets totalt 24 månader. Aktiviteterna handlar om är 
kopplade till:

 Internationalisering
 Affärsutveckling
 Klusterutveckling
 Information och kunskapsspridning

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-05
 Projektmedelsansökan
 Underlag till projektbeslut

Beslut skickas till
Interior Cluster Sweden AB

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Kristina Athlei 
Regional Utvecklingsdirektör
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Projektuppgifter
Projektnamn Projektägare

KKRAFT ICS
År och månad för projektstart År och månad för projektavslut

2019-01 2020-12
Status Diarienummer

Nytt RJL 2018/2672

Historik
Tidigare beslut Utbetalda medel

- -

Geografiskt område
Berörda kommuner och län som medverkar i projektet 

Aneby Eksjö

Gnosjö Gislaved

Habo Jönköping

Mullsjö Nässjö

Sävsjö Tranås

Vaggeryd Vetlanda

Värnamo Kronobergs län

Information, Regional utveckling
Kommentarer till ansökan*

Interior Cluster Sweden (ICS), är en satsning som följts och stötts vid några 
tillfällen under Regionförbundets tid, bl.a. i samband med ombildningen från 
Möbelriket till att bli den nationella klustersatsningen ICS, men med basen i 
Småland. Stiftarna av ICS var fem kommuner, varav tre var från vårt län (Tranås, 
Vaggeryd och Värnamo). Övriga var Tibro samt Växjö (Lammhult).

Att samla företag som verkar materialoberoende gällande inredning är en 
välgenomtänkt klusteransats. Och man har under de år man verkat genomfört ett antal 
olika aktiviteter både vad gäller internationalisering, samverkan med andra 
nationella satsningar som att påverka ungas attityd till industrijobb med koppling 
till inredningstillverkare.

Sedan 2018 är man efter rekommendation från Region Jönköpings län med i 
Tillväxtverkets nationella pilotsatsning S3, kopplat till Smart Industri. I en 
fortsättning av denna satsning erbjuder nu Tillväxtverket 15 av dessa 
pilotsatsningar en medfinansiering för åren 2019-2020 med 1 miljon kronor, föutsatt 
att man kan uppvisa motfinansiering till minst samma värde, varav max 500 000 kr 
(1/4-del), kan utgöra egen arbetsinsats.

Att fortsatt stödja ICS för att stärka länets inredningstillverkare för att 
vidmakthålla den särställning länet har då det gäller produktutveckling och 
tillverkning av svenska kvalitetsmöbler och inredning är motiverat.
Ansökans koppling till Regionala utvecklingsstrategin, RUS 

Att främja länets industriella bas samt särskilt satsa på marknad och 
kompetensfrämjande insatser ligger väl i linje med nu gällande RUS. Särskilt vad 
gäller de två första delstrategierna. 
Ansökan är kopplad till:

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

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

Se svar nedan.
Beskrivning av arbetet i projektet kopplat till horisontella kriterier för miljö, integration och mångfald samt folkhälsa
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Projektet KKRAFT kommer att arbeta utifrån hållbarhetsperspektivet i de aktiviteter 
som projektet inrymmer. Främst kommer man då beröra tre pelare: ekonomisk-, social- 
och mijömässiga utveckling. Dessa i sin tur inrymmer de horisontella kriterierna: 
mijö, jämställdhet, tillgänglighet, integration och mångfald.
Beskrivning av arbetet i projektet kopplat till barnkonventionens intentioner (gäller endast folkhälsa)

-
Förlag till särskilda villkor för beslut

Beslutet förutsätter att övrig medfinansering enligt ansökan infrias.
* Projektägarens ansökan biläggs underlaget

Medelbeslut
År Summa Typ av medel

2019 250000 1:1-medel

               

               

               

Totalt 250 000,00 kr

Beslutet motsvarar 12,5 procent av den slutliga godkända kostnaden till projektet.
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Utbetalningsprognos

År 2019 beräknar vi att betala ut 100 000 kronor.
Nationell strategisk prioritering Nationell ämneskategori

1b 02F

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



Typ Projektmedel/Tillväxtverket/S3 Piloten - för att stärka
klusterföretagens affärsutveckling och
konkurrenskraft

Projektnamn KKRAFT - Insatser som stärker möbelbranschens
konkurrenskraft och utveckling

Sparad 2018-10-14

Mottagare Tillväxtverket

Viktigt att veta om personuppgifter

Uppgifter om sökande
Företagsnamn/Organisationsnamn Interior Cluster Sweden

Organisationsnummer/Personnummer 165569843856

Arbetsställenummer 5532-2796

Arbetsställenamn

Juridisk form Övriga aktiebolag

Arbetsställets bransch/Branschkod (SNI) Konsultverksamhet avseende företags organisation

Postadress Tegnergatan 2a

Postnummer 352 34

Postort Växjö

Telefonnummer 072 - 748 58 28

Organisationens e-postadress info@interiorcluster.se

Hemsida www.interiorcluster.se

Firmatecknare Anna Rosenqvist

Omfattas ni av lagen om offentlig upphandling
(LOU)?

Nej

Har Ni ansökt eller planerar ni att ansöka annat
offentligt stöd för projektet?

Ja

Om ja, ange finansiär(er) och stödbelopp Region Kronoberg och Region Jönköping, vardera
250 000kr

Kontaktperson (för och efternamn) för projektet Anna Rosenqvist

Kontaktperson (telefonnummer) 072- 748 58 28

Kontaktperson (e-postadress) anna.rosenqvist@interiorcluster.se

Projektledare (för och efternamn) Anna Rosenqvist

Projektledare (telefonnummer) 072-748 58 28

Projektledare (e-postadress) anna.rosenqvist@interiorcluster.se

Ekonomiskt ansvarig för projektet (för och
efternamn)

Annica Engström Svensson

Ekonomiskt ansvarig (telefonnummer) 070-464 68 67

Ekonomiskt ansvarig (e-postadress) annica@onred.se

Har företaget revisor? Ja

Revisor/revisionsbyrå Ernst & Young Aktiebolag

Typ Auktoriserad

Revisor för projektet (för och efternamn) Rickard Johansson

Revisor (telefonnummer)

Revisor (e-postadress) rickard.johansson@se.ey.com



Allmänt
Projektnamn KKRAFT - Insatser som stärker möbelbranschens

konkurrenskraft och utveckling

Bakgrund till projektet

Interior Cluster Sweden (ICS) utgör idag en samlingsplats och samarbetsyta för svenska möbel- och
inredningsföretag. De många aktiviteter som genomförs har tydlig koppling till ICS övergripande mål; att
främja lönsamhet, kompetensutveckling och sysselsättning genom internationalisering. Aktiviteterna
genomförs med utgångspunkt i ICS medlemmars behov och utmaningar, där stärkt konkurrenskraft och
affärsutveckling genom nätverkande är centrala. ICS avser genom projektet KKRAFT adressera
utmaningarna genom att planera och genomföra aktiviteter som syftar till att:
     -Stärka kopplingarna mellan medlemsföretagen genom att behovsdrivna aktiviteter med fokus på
affärsutveckling och nätverkande;
     -Synkronisera och samordna kompetensfrämjande aktiviteter inom ramen för det nätverk som ICS utgör
med utgångspunkt i medlemmarnas behov och utmaningar;
     -Skapa förutsättningar för affärsfrämjande aktiviteter på internationella marknader.

Under våren och hösten 2018 har ICS arbetat aktivt tillsammans med medlemsföretagen, för att skapa en
djupare förståelse för såväl behov som framtida utmaningar inom svensk möbel- och inredningsindustri. De
medlemmar som deltagit i arbetet representerar små- och medelstora företag inom möbelproduktion,
underleverantörer och tradingbolag. Många av de företag som utgör ICS medlemsbas representerar också
kända varumärken, som förknippas med svensk design. Genom arbetet identifierar medlemmarna följande
områden som centrala för att utveckla sina positioner i en konkurrensutsatt miljö:
     -Lönsamhet. Den svenska möbel- och inredningsindustrin har under flertalet år vuxit med lönsamhet,
mycket tack vare en stark byggsektor och en stigande konjunktur. Historiskt sett har det funnits en stark
korrelation mellan bygg- och möbel- och inredningsindustrin (TMF, 2017). Det finns flertalet
makroekonomiska indikatorer som pekar mot en avtagande och delvis vikande marknad de närmsta åren. Ett
förändrat marknadsläge, med tuffare konkurrens och vikande marknadsunderlag ställer därför krav på fortsatt
affärsutveckling för att bibehålla och stärka befintliga marknadspositioner.
     -Kompetensutveckling och sysselsättning. Det finns idag ett brett behov av kompetens inom värdekedjans
alla delar. Medlemmarna pekar ut behov av kompetens inom såväl produktion, försäljning som design och
formgivning, Vidare understryker medlemmarna vikten av att behålla och vidareutveckla produktion i
Sverige. Detta för att säkra den historiskt uppbyggda kompetensen inom svensk möbel- och
inredningsindustri, men också för att dra nytta av de positiva associationer som svensk design och svensk
produktion har på den internationella marknaden.
     -Internationalisering. Svensk möbel- och inredningsindustri är i hög grad internationell, där exporten
uppgår till ca 60 % av produktionen. Delar av produktionen ligger utanför Sverige och möbelföretagen visar
en hög närvaro vid internationella mässor och för industrin viktiga mötesplatser. Sammantaget bedöms
export- och handelsrelationer som en framgångsnyckel för fortsatt expansion och konkurrenskraft.

Det finns redan idag ett engagemang avseende de frågor och utmaningar som svenska möbel- och
inredningsföretag formulerar. Det momentum som engagemanget ger upphov till, visar också på företagens
behov av att utveckla ett mer långsiktigt samarbets- och samverkansformat. Ett alltför kortsiktigt fokus i
relation till den långsiktighet som frågorna och utmaningarna kräver, skapar inte förutsättningar för framtida
expansionsframgångar. Utmaningarna har en tydlig koppling till ICS övergripande mål, men uttrycks konkret
och praktiskt av medlemmarna (se bilaga 1). ICS och dess medlemmar kan genom KKRAFT fortsätta arbeta
med gemensamma och verksamhetsnära aktiviteter, som stärker möbel- och inredningsföretagens nätverk,
men också skapar en gemensam nätverkspartner för att vidareutveckla verksamheter på både nationell och
internationell marknad.

Syfte med projektet



ICS ambition är att stärka nätverket mellan medlemsföretagen genom värdekedjans alla delar, för ökad
konkurrenskraft på nationell och internationell nivå. För att möjliggöra ett stärkt nätverk adresseras två
huvudsakliga kategorier; ICS ledning (hädanefter: klusterledningen) och ICS medlemmar (hädanefter:
klustermedlemmar). Det kitt som binder dessa kategorier samman utgörs engagemanget rörande frågor
beträffande lönsamhet, kompetensutveckling, sysselsättning och internationalisering. Projektet KKRAFT
syftar därför till att:
     - Stärka klusterledningens strategiskt långsiktiga arbete med konkreta aktiviteter och projekt utifrån ett
medlemsdrivet behov;
     - Skapa kontinuitet i planering och genomförande av aktiviteter som balanseras mot de behov och
utmaningar som medlemmarna adresserar;
     - Engagera medlemmar genom att samskapa aktiviteter med utgångspunkt i affärsutveckling och nytta;
     - Generera affärsnytta genom att kolla samman medlemmar inom och utom nätverket, på såväl nationell
som internationell nivå;
     - Positionera ICS som gemensam nätverkspartner och samlingsplats för svensk möbel- och
inredningsindustri samt som självklar träffpunkt för industrigemensamma utmaningar.

En stor del av den svenska möbel- och inredningsindustrin är geografiskt belägen på mindre och medelstora
orter i Sverige, det är därför en självklar drivkraft att ICS arbete också kopplar an till landsbygdsutveckling,
genom att bidra till utveckling av möbel- och inredningsproduktion i Sverige. Mot bakgrund av detta kommer
KKRAFT att organisera arbetet enligt följande kategorier:
     1. Internationalisering (företagsnivå)
     2. Affärsutveckling (företagsnivå)
     3. Omvärldsanalys (företags- och klusterledningsnivå)
     4. Klusterutveckling (företags- och klusterledningsnivå)
     5. Informationsspridning (klusterledningsnivå)

Mål och indikatorer för projektet



ICS uppdrag är att tillsammans med medlemsföretagen generera tillväxt, lönsamhet och sysselsättning.
Baserat på dessa förutsättningar och utmaningar har klustret strategi /mål för 2019-2022 att ha tydligt och
relevant erbjudande och öka antalet medlemmar. Projektet ska leverera ett antal aktiviteter/delprojekt som på
lång sikt ska bidra till den önskade uppfattningen att klustret har fokus på medlemmarna, levererar en
värdeskapande bas- och projektverksamhet med värderingar som enkelhet, tydlighet, kostnadsmedvetenhet,
via trippelhelix och leder till det önskat slutresultatet som är i första hand tillväxt och lönsamhet men också
sysselsättning.
     - ICS levererar en värdeskapande bas- och projektverksamhet. Detta med utgångspunkt i samarbeten
mellan medlemmar, kommuner och organisationer med intresse för svensk möbel- och inredningsindustri;
     - ICS är en självklar nätverkspartner som genom en bred samarbetsansats länkar samman flera olika
kategorier av aktörer och aktivera dessa som en del av lösningen på många av de frågor och utmaningar som
identifierats;
     - ICS levererar värdeerbjudandet med utgångspunkt i värderingar som enkelhet, tydlighet,
kostnadsmedvetenhet.

Effektmål
Klustret          Ökad samverkan inom och mellan kluster
                            - Fler påbörjande affärer för företagen i klustret
                            - Bättre utnyttjande av främjarsystemet
                            - Fler medlemmar i klustret
FöretagenÖkat värdeskapande
                           - Omsättning
                           - Affärsinnovationer
                           - Internationalisering
Regioner         Näringslivet är mer involverat i smarta specialisering för bättre beslutsunderlag och åtgärder
                             - Kartlagt företag som är involverade i möbelbranschen
                             - Närmre kontakt och ökad stöttning till företagen i klustret
                             - Fler regioner och kommuner engagerade i klustret
                             - Klustret synligt och involverat i regionernas RIS och RUS

Målet är att uppfattningen om ICS 2022 är:
     - Relevant utbud av bas- och projektverksamheter (antal deltagare, antal aktiviteter)
     - Förstärkt och utvecklat svenska möbelklustret som begrepp (antal externa presentationer)
     - Utvecklat entreprenörskap kring form och teknik, samt innovation (antal tävlingar, utmaningar,
organiserade aktiviteter)
     - Skapat nya samarbeten nationellt (mätt som antal leads, antal monterbesök)
     - Skapat nya internationella affärsrelationer (handels- och expertdelegationer)
     - Genererat kompetensutveckling genom praktiknära utbildningar (antal deltagare, antal kurser)
     - Genererat affärsnytta genom innovativa samverkansprojekt (kursutvärdering med fokus på affärsnytta)
     - Skapat tillväxt (ökad omsättning, antal nya kunder)
     - Systematiserat uppföljning av det regionala tillväxt- och samverkansarbetet (antal mätpunkter, antal
svarande, processbestämt)

Indikationer
På indikatornivå bryts ICS övergripande mål lönsamhet, kompetensutveckling och sysselsättning genom
internationalisering ner på följande kategorier: internationalisering, affärsutveckling, omvärldsanalys,
klusterutveckling och informationsspridning. Via kategorierna kommer projektspecifika indikatorer att utgöra
de mätpunkter som ligger till grund för löpande utvärdering. De övergripande mätpunkterna är: kontakter,
leads, engagemang, affärer och informationsspridning, vilka specificeras nedan:
     - 80 procent av företagen har fått nya kontakter, samverkan eller samarbete
     - 80 procent av företagen har fått nya leads
     - 10 företag (SME) har direkt dragit nytta av engagemang i projektet, och de uppföljande aktiviteterna.
     - 70 procent av företagen har fått nya kommersiella affärer
     - Ytterligare 10 företag har involverats involveras via information och kunskapsspridning

Målgrupp

Projektens målgrupp är i huvudsak svenska möbel- och inredningsföretag med ambitioner att utveckla
lönsamhet, kompetensutveckling, sysselsättning och internationalisering.  KKRAFTs insatser riktas direkt till
klustermedlemmar i form av möbelproducenter och underleverantörer och de näringslivsbolag och
kommuner där företagen i stor utsträckning verkar. De klustermedlemmar som utgörs av kommuner är idag
Tibro, Tranås, Vaggeryd, Värnamo, Sävsjö och Växjö/Lammhult.  Indirekt riktar sig KKRAFT också till
formgivare, föreskrivande arkitekter samt detaljhandel i Sverige och internationellt. Klusterledningens
förhoppning är att projektet ska intressera fler företag inom möbel- och inredningsindustrin för att därigenom
öka antalet klustermedlemmar och stärka nätverket ytterligare. För komplett medlemsöversikt se bilaga 2
(ICS medlemmar, 180412).

Projektorganisation



Projektet kommer att ha klusterledningen som styrgrupp, vilket innebär att TMF (Trä och möbelföretagens
branschorganisation), sex (6) näringslivsbolag och sex (6) företag är involverade och ytterst ansvariga.
Projektet kommer fastställas som en given punkt på agendan vid styrelse- och strategimöten, för löpande
diskussion, uppföljning och analys.

Övergripande projektledare blir klusterledaren som är VD för ICS. Som stöd till den övergripande
projektledningen finns en följeforskare, kreatör och kommunikatör

Varje aktivitet kommer att hanteras som ett delprojekt med egen projektledare och egen budget. Målgruppen
och samverkanspartners kommer att variera mellan aktiviteterna. Varje aktivitet kommer att ha en
referensgrupp bestående av behovssägare, representant från klusterledningen och/eller VD samt
projektledaren.

ICS har sedan 2015 drivit projekt och aktiviteter, består av ett antal konsulter, etablerade representanter i
branschen, och har en mycket engagerad klusterledning (se bilaga 3) som stöd. ICS som organisation är
dessutom uttagen i Tillväxverkets S3-pilot och är involverad i pågående benchmarking och bronscertifiering
av ESCA.

Förutom VD, som har en 50% tillsvidareanställning, kommer det att finns ett antal konsulter kopplade till
KKARFT. Dessa konsulter är till viss del kopplade till klustret idag och kommer att handlas upp efterhand
för att KKRAFT ska vara en flexibel organisation med låga fasta kostnader. Uppdragen baserat på avtal och
uppdragsbeskrivningar inom områdena: projektledning, grafisk design, kommunikation, administration,
ekonomi och uppföljning.

Vid starten av projektet ingår följande samarbetspartners:
Linnéuniversitetet                                     samverkar, delaktiga med forskning och uppföljning
Region Kronoberg & Region Jönköping             medfinansierar, stödjer med föreläsare och kontakter
TMF  (ej klart 181014)                             medfinansierar, stödjer med föreläsare och kontakter
Svenska Mässan (ej klart 181014)                     samarbetspartner i utmaningen Innovation Square 2020

Sedan tidigare har ICS nära samverkan med Science Park Borås genom Tillväxtverkets satsning Innovation
Express. KKRAFT har för avsikt att förlänga, förstärka och utveckla denna samverkan och har ambitionen att
även samverka med Visit Sweden, Trä centrum och Rise framöver.

Styrgruppen för hela projektet, klusterledningen, består av 15 personer var 9 är män och 6 är kvinnor. I
förhållande till branschen i övrigt har KKRAFT hög andel kvinnor involverade. Åldersstrukturen är blandad
från 25 till 69, två konsulter är ålderspensionärer.  Det finns i nuläget inte några personer med utländsk
bakgrund knutna till projektet. Däremot kommer delprojektet Innovation Square 2020, med inriktning på
formgivare, att bestå av en stor andel yngre deltagare och personer med utländsk bakgrund, vilket projektet
välkomnar.

Arbetssätt och aktivitetsbeskrivning



KKRAFT kommer att delas upp i delprojekt/aktiviteter som har separata start- och slutdatum och vara
oberoende av varandra. Alla aktiviteter hänger dock ihop genom de fem kategorierna internationalisering,
affärsutveckling, omvärldsanalys, klusterutveckling, informationsspridning. Arbetssättet kommer att vara
agilt med tydliga faser av före under och efter leverans/genomförande. Med agilt avses här en väl avvägd
projektdesign, där struktur balanseras mot flexibilitet och öppenhet. Projektledarna ska ha tydliga
uppdragsbeskrivningar, referensgruppers roll ska tydligt beskrivas och aktivtiderna ska vara väl förankrade
hos de klustermedlemmar som initierat aktiviteten och därmed ingår i referensgruppen. Aktiviteternas start-
och slutdatum, samt kostnader finns specificerade i tid- och aktivitetsplanen.

Aktiviteter inom kategorin internationalisering avser projektledning och konceptualisering där processen
följer ett arbetssätt före, under och efter ett event på en internationell arena. Ambitionen att stödja
klustermedlemmar med sådant som de inte kan göra själva, och upplever behov av. Projektledning,
konceptutveckling och genomförande av aktiviteter, där interaktion mellan nationella och internationella
företag står i fokus, är ett exempel på ett sådana behov. Tanken bygger på synliggörandet av svensk design
och möbelproduktion. I tillägg också visa på möjligheten och styrkan i samverkan trots utmaningar.
Aktiviteterna är forum för byggande av relationer och samverkan samt att bistå företagen i deras
internationaliseringsprocess.

Metod
KKRAFT kommer att delas upp i flera delprojekt/aktiviteter. Centrala delar kommer att göras med agila
metoder, nyttja flexibiliteten i organisationen genom interaktiva möten i planeringsfasen. Därmed kommer
planeringsfasen att hålla en lägre kostnadsprofil genom att nyttja av digital teknik för möten som i sig
minskar resekostnader, vilket i sin tur leder till möjligheter att investera mer i aktiviteten på plats. Digitala
mötesforum kommer att rekommenderas och projektet kommer att tillhandahålla möjlighet till
telefonmöten/konferenser.

Standardiserade dokument för projektbeskrivning, budget, direktiv, resepolicy, representation, GDPR
kommer användas, för att öka effektiviteten och minska marginalkostnaden. Enkelt uttryckt:
standardiseringen möjliggör återanvändning av mallar, som inte behöver utvecklas på nytt vid varje tillfälle.
Gemensamt dokumentarkiv skapas i befintligt Office 365, för att säkerställa synkronisering av projektets
egendom. Dessutom tillgängliggörs, för projektet viktiga dokument, för projektledning. Vidare finns det även
en handlingsplan för back-up i form av extern hårddisk, som så långt det är möjligt, tar höjd för tekniska
risken såsom hårddiskkrasch, samt operationella risker såsom stöld.

Varje aktivitet ska föregås av noggrann projektplanering och projektbeskrivning där projektledaren klargör
bakgrund, syfte, mål och förväntningar. Detta underlag ligger sedan till grund för uppföljning.
Klusterledningen har utöver detta kopplat en följeforskare till verksamheten. En del av dennes uppdrag, inom
ramen för avhandlingsarbetet, består i att göra intervjuer kunna göras före, under och efter aktiviteter för att
erhålla direkt feedback på resultat- och effekt mål.

S3-piloten har planlagda gemensamma träffar två (2) gånger per år i Stockholm med tema på ledarskap i
klusterorganisationer. Temat i sig har bäring på behovsanalys och erfarenhetsutbyte. Aktiviteten finns med i
tid- och aktivitetsplanen.

Resultatspridning



KKRAFT kommer att arbeta med en integrerad kommunikationsmix för att löpande kommunicera projektet
och därmed relevant information. Med kommunikationsmix avses användning av en bred uppsättning
kommunikationsverktyg. De huvudsakliga kanalerna KKRAFT kommer använda är PR,
direktmarknadsföring (DR), annonser och print (AP). Formatet kommer att bygga på en balansering mellan
digitala och fysiska medier. För att kunna kommunicera ett enhetligt, tydligt och relevant budskap har
KKRAFT också organiserat kommunikationsstrategiska funktioner med ansvar webb, sociala medier,
medlemsbrev och nyhetsbrev. Artiklar i tidningar är önskvärt för ökad uppmärksamhet. Den årliga
mötesplattformen Möbelriksdagen blir den största och viktigaste platsen för informationsspridning från
delprojekten i form av visualisering och kunskapsöverföring i seminarieform.

Ansvarig för den löpande resultatspridning blir den övergripande projektledaren (VD) tillsammans med
delprojektledare, kommunikatör och grafisk designer/webbansvarig. Deltagande klusterföretag kommer
också att ombedes sprida löpande information om aktiviteterna. Följeforskningen kommer dessutom sprida
kunskap till akademi, näringsliv och offentlig sektor. Slutresultatet kommer att spridas till finansiärer,
samverkanspartners, klustermedlemmar, akademi och omgivande samhälle på i nyhetsbrev, medlemsbrev,
webb och sociala medier. Artiklar i tidningar och på konferenser/temadagar är en ambition.

Lärandet och användningen av resultaten kommer att struktureras av följeforskare och genomförs löpande
under projekttiden. Resultaten kommer att användas i form av kunskapsspridning till klusterledningen stärka
kulturorganisation inför framtida projekt och verksamhetsplanering.

KKRAFT kommer att behöva sprida information på engelska då delprojekten ofta involverar internationella
kunder till medlemsföretagen i projektet. Att kommunicera digitalt och analogt i flera kanaler bedöms som
viktigt för att adressera den internationella marknaden. Vidare är det också av vikt att den visuella identiteten
kommuniceras på att sätt som både adresserar internationell marknad och möbel- och inredningsindustrins
attraktionskraft. Den visuella identitetens uttryck ska alltså både riktas mot internationell marknad och
inspirera yngre till att vilja jobba i branschen.

Informationen kommer att spridas löpande. Målgrupp för informationen är beslutsfattare, akademier,
branschen och klustrets befintliga och presumtiva medlemmar. Fältreflektioner från följeforskaren kommer
att bli mycket värdefulla, i termer av feedback och perspektivseende. Kommunikationsplan för hela
projektperioden kommer att upprättas i projektens startskede och varje delprojekt kommer att ha en egen
landningssida på klusterorganisationens webbplats.

Projektavgränsning

KKRAFT ska tydligt avgränsas från klustrets basverksamhet.  Projektet kommer att ha delprojektledare som
ska leda, driva och genomföra aktiviteter. Några av dessa projektledare är till viss del VDn behjälpliga med
basverksamheten, exempel på det är ekonomi, projektrapportering och webbansvar.
ICS basverksamhet består av den anställda VDn som arbetar 50%. VD bedriver möbelklustrets strategisk
utvecklingsarbetet tillsammans med klusterledningen.

VDs främsta uppgift är att sköta basverksamheten som består av medlemsvård, rekrytering, marknadsföring,
administration, ekonomisk rapportering samt kontakt med intressenter, finansiärer, samverkanspartners och
andra beslutsfattare. Uppgiften är dessutom att inspirera klusterföretag till engagemang, initiativ och
nätverkande, identifiera möjlig samverkan och projektfinansiering, skapa tillit och förutsättningar för ökat
antal klustermedlemmar och i äga, utveckla klustrets viktigaste mötesplats Möbelriksdagen.

Kopplingar till andra projekt/insatser



Förutom klustrets basverksamhet finns också en befintlig projektportfölj bestående av projektet som:
Möbelriksdagen, underleverantörs nätverk, Innovation Square, Joint Effort @ New York (Innovation
Express), Nystart och SMDW.

KKRAFT har ambitionen att dra utnyttja av synergier och uppbyggda plattformar och vidareutveckla
klustrets strategiska arbete genom att använda upparbetade kontakter och samverkan. Ambitionen är att
bredda projektportföljen med aktiviteter som genererar marknadsbreddning, ny teknik i företagens processer,
strategiskt arbete, kompetens, affärsutveckling, tillväxt, lönsamhet och förstärkt nätverkande.

Koppling finns till pågående projekt:
     1. Innovation Square, ett innovationsprojekt som ägs av Science Park Borås. KKRAFT ska vara delaktiga
i att säkra slutfasen och lanseringen under 2020 och ha ett avslut på Trä & Teknik i Göteborg;
     2. Det nyligen genomförda Innovation Express (Joint Effort @ New York) är ett projekt som avslutas dec
2018 och lärandet från det projektet kommer att ligga till grund för utvecklingen av delprojekt inom kategorin
internationalisering i KKRAFT;
     3. Möbelriksdagen är ett årligt event och samlingsplats som arrangeras av klusterorganisationen i
samverkan med organisationens huvudintressenter/ kommuner. KKRAFT har för avsikt att använda
plattformen som mötesplats till föreläsning, kunskapsspridning och seminarieserie.

KKRAFTs aktiviteter i kombination med befintliga projekt kommer att förtydliga klustrets erbjudande till
företagen och stärka klustrets position som projektorganisation och VDn att ha det övergripande ansvaret att
äga och leda KKRAFT.

Sammanfattande projektbeskrivning



Interior Cluster Sweden (ICS) utgör idag en samlingsplats och samarbetsyta för svenska möbel- och
inredningsföretag. De många aktiviteter som ska genomföras har tydlig koppling till ICS övergripande mål;
att främja lönsamhet, kompetensutveckling och sysselsättning genom internationalisering. Aktiviteterna
genomförs med utgångspunkt i klustermedlemmars behov och utmaningar, där stärkt konkurrenskraft och
affärsutveckling genom nätverkande är centrala.

Målet är att stödja, möjliggöra och utveckla klustermedlemmarnas konkurrenskraft via ökad synlighet på
internationella arenor, affärsutveckling samt förstärkt nätverkande i hela värdekedjan.

Tanken är att under 2019 och 2020 genomföra konkreta insatser i form av internationalisering och
affärsutveckling på företagsnivå, omvärldsanalyser och klusterutveckling på företags- och
klusterledningsnivå samt Informationsspridning på klusterledningsnivå.

Det ska göras med fokus på klustermedlemmarnas behov, leverera värdeskapande aktiviteter med värderingar
som enkelhet, tydlighet, kostnadsmedvetenhet och tillsammans i en trippelhelix vara till nytta för
klustermedlemmarnas tillväxt, lönsamhet och internationalisering.

KKRAFT har till syfte att:
     - stärka klustermedlemmars affärsutveckling och ökad internationell konkurrenskraft
     - generera tillväxt och lönsamhet till klustermedlemmar
     - bevara sysselsättning inom svensk möbelindustri och därmed landsbygdsutveckling

Målet är att uppfattningen om det svenska möbelklustret 2022 är:
     - Relevant utbud av bas- och projektverksamheter
     - Förstärkt och utvecklat svenska möbelklustret som begrepp
     - Utvecklat entreprenörskap kring form & teknik, innovation
     - Skapat nya samarbeten nationellt
     - Skapat nya internationella affärsrelationer
     - Genererat kompetensutveckling genom praktiknära utbildningar
     - Genererat affärsnytta genom innovativa samverkansprojekt
     - Stärka företagens tillväxt

KKRAFTs huvudaktiviteter och deras målgrupper är:
     1. Internationalisering          klustermedlem
     2. Affärsutveckling           klustermedlem
     3. Omvärldsanalys           klustermedlem och klusterledning
     4. Klusterutveckling           klustermedlem och klusterledning
     5. Informationsspridning  klusterledning

Diskussioner förs kring hur hållbarhetskraven i branschen kan gynna cirkulära arbetsmodeller och vilka
möjligheter och vilken innovationshöjd som finns i möbelbranschen. I utmaningen Innovation Square 2020 är
ett av kriterierna ¿Imageskapande¿ vilket bla har stort fokus på cirkuläret. Ambitionen är att få formgivare att
redan vid ritbordet ge produkterna rätt förutsättningar för att vara cirkulära, ge liten klimatpåverkan och
därmed påverka i hela värdekedjan och framkalla nya ekonomiska affärsmodeller i branschen.

Text för extern publicering

KKAFT har målet är att stödja, möjliggöra och utveckla möbelbranschens konkurrenskraft via ökad synlighet
på internationella arenor, affärsutveckling samt förstärkt nätverkande i hela värdekedjan.
KKRAFT har också ambitionen att stärka interaktionen mellan aktörerna i insatserna som utformats efter
specifika behov som klustermedlemmar har.

Tid- och aktivitetsplan
Datum för projektstart 2019-01-01

Datum för projektavslut 2020-12-15



Rad Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad

1 Inside 2019 2019-01-01 2019-10-31 150 000

2 Inside 2020 2020-01-01 2020-10-31 125 000

3 Innovation, nätverk & affärsutveckling 2019-08-01 2020-10-31 225 000

4 Showroom aritekt 2019-01-01 2019-07-31 150 000

5 Showroom retail 2019-01-01 2020-07-31 150 000

6 Stärkt strategi 2019-01-01 2019-11-30 25 000

7 Följeforkning 2019-01-01 2020-10-31 50 000

8 S3 pilotens kompetensutveckling 2019-01-01 2020-10-31 25 000

9 Marknadsföringsmaterial / översättning /grafisk design 2019-01-01 2020-07-31 95 000

10 Information- och kunskapsspridning 2019-02-02 2020-07-31 100 000

11 Projketadmnistration 2019-01-01 2020-12-15 155 000

12 Projketledning /resor 2019-01-01 2020-12-15 350 000

Ekonomi

Kostnader

Kostnadsslag Beskrivning 2019 2020 Totalt

Indirekta kostnader 125 000 125 000 250 000

Lönekostnader VD lön inkl lönebikostnader 100 000 100 000

Lönekostnader

Kommunikatör inkl

lönebikostnader 25 000 25 000

Köp av tjänst 525 000 400 000 925 000

Konsultkostnad Projektledning 475 000 350 000

Konsultkostnad Projketadministration 50 000 50 000

Lokalkostnader 15 000 40 000 55 000

Lokal

Lokaler,fika och enkle

förtäringfika 15 000 40 000

Personal - - -

Resekostnader 75 000 75 000 150 000

Resor inom Sverige och eventuellt utland 75 000 75 000

Övrigt 60 000 60 000 120 000

Konferenskostnad Infromationsspridning 50 000 50 000

Utbildning av

projektanställda

Datakommunikation och

dokumnetarkiv 10 000 10 000

Projektintäkter

(Avgår) - - -

Summa, faktiska

kostnader 800 000 700 000 1 500 000

Off dir fin kostnad

(In natura

finansiering) - - -

Privat dir fin kostnad

(In natura

finansiering) 250 000 250 000 500 000

Summa, bidrag i

annat än pengar 250 000 250 000 500 000

Totala kostnader 1 050 000 950 000 2 000 000



Finansiering

Finansieringstyp Finansiär 2019 2020 Totalt

Offentlig

kontantfinansiering 750 000 750 000 1 500 000

Tillväxtverket 500 000 500 000

Region Kronoberg 125 000 125 000

Region Jönköping 125 000 125 000

Privat

kontantfinansiering - - -

Summa, kontant

medfinansiering 750 000 750 000 1 500 000

Offentlig

direktfinansiering - - -

Privat

direktfinansiering 250 000 250 000 500 000

Klustermedlemmar 250 000 250 000

Summa, bidrag i

annat än pengar 250 000 250 000 500 000

Projektmedel 50 000 -50 000 0

Summa,

projektmedel 50 000 -50 000 0

Total finansiering 1 050 000 950 000 2 000 000

Sökt belopp 0

Momsredovisning Ja

Betalningssätt Bankgiro

Betalningsnummer 582-1897

Uppföljning



Geografiskt område som projektets verksamhet omfattar

Jönköping
Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo

Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås

Vaggeryd Vetlanda Värnamo

Kalmar
Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar

Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås

Vimmerby Västervik

Kronoberg
Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd

Uppvidinge Växjö Älmhult

Skåne
Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv

Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Höör

Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma

Lund Malmö Osby Perstorp Simrishamn

Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala

Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Ängelholm

Åstorp Örkelljunga ÖstraGöinge

Stockholm
Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge

Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn

Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna

Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby

Upplands-Bro UpplandsVäsby Vallentuna Vaxholm Värmdö

Österåker

Västra Götaland
Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås

Dals-Ed Essunga Falköping Färgelanda Grästorp

Gullspång Göteborg Götene Herrljunga Hjo

Härryda Karlsborg Kungälv Lerum Lidköping

LillaEdet Lysekil Mariestad Mark Mellerud

Munkedal Mölndal Orust Partille Skara

Skövde Sotenäs Stenungssund Strömstad Svenljunga

Tanum Tibro Tidaholm Tjörn Tranemo

Trollhättan Töreboda Uddevalla Ulricehamn Vara

Vänersborg Vårgårda Åmål Öckerö

Uppföljning/Utvärdering



KKRAFT kommer fastställas som en given punkt på agendan vid klusterledningens styrelse- och
strategimöten, för löpande diskussion, uppföljning och analys.

Dessutom kommer KKRAFT att ha systematiserad uppföljning av det regionala tillväxt- och
samverkansarbetet (antal mätpunkter, antal svarande, processbestämt). Varje aktivitet kommer att föregås av
noggrann projektplanering och projektbeskrivning där projektledaren klargör bakgrund, syfte, mål och
förväntningar. Detta underlag ligger sedan till grund för uppföljning. ICS har utöver detta kopplat en
följeforskare till både basverksamheten och KKRAFT och en del av dennes uppdrag, inom ramen för
avhandlingsarbetet, består i att göra intervjuer kunna göras före, under och efter aktiviteter för att erhålla
direkt feedback på resultat- och effekt mål.

Uppföljning kommer att ske på KKRAFTS effektmål 2022 och de projektspecifika indikatorer som utgör
mätpunkter och ligger till grund för löpande utvärdering. Intervjuer kommer att ske före, under och efter
aktiviteter för att erhålla direkt feedback och lärandet och användningar en resultaten kommer att struktureras
av följeforskaren och användas i form av kunskapsspridning och input till kommande projektinitiativ.

Verksamhet efter projekttiden

Möbelklustrets strategi ska sträcka sig till 2022 i kombination till följeforskningen.
Delprojekten inom internationalisering har aktiva klustermedlemmar som behovsägare vilket ger en stor
sannolikhet att initiativen och koncepten kan vidareutvecklas och leva vidare med hjälp ny
projektfinansiering. Förhoppningen är att KKRAFTs resultatet kommer att få bäring på ordinarie verksamhet
genom att fler regioner och näringslivsbolag intresserar sig för klusterorganisationen, vill stötta lokala och
regionala klustermedlemmar och därmed bidra till utveckling av möbelbranschen och den region/landsbygd
där den verkar.

Innovation Square 2020 har för avsikt att turnera på internationelle arenor med sin kollektion under 2021.
Studieresor och klustersamverkan har förhoppningsvis lett till kontakter som lever vidare efter projekttidens
slut. Förhoppningen är att delar av kollektionen hamnar i produktion, blir nya svenska klassiker och genererar
ökad internationell konkurrenskraft.

Effekter på sikt

Den långsiktiga effekt klusterledningen vill åstadkomma med KKRAFT och det önskade konkreta mål
/slutresultat är att bidra och möjliggöra tillväxt, lönsamhet och sysselsättning i branschen, upplevd ökad
konkurrenskraft inom klusterföretagen samt upplevd positiv syn på klusterorganisationen och dess
verksamhet.

Resultat efter projekttiden

- klustermedlemmar upplever utvecklad konkurrenskraft via affärsutveckling
     - klustermedlemmar upplever förstärkt nätverkande inom klusterorganisationen
     - bidragit till klustermedlemmar förstärkta tillväxt;
     - klustermedlemmar upplever att klusterorganisationen har tydliga ambitioner och erbjudande;
     - innovation Square har utmanat och utvecklat affärsmodeller i branschen.

KKRAFTs genomförande förväntas bidra till omnämnande i regionernas strategiska innovations- och
strategier vilket bidrar till klustrets långsiktiga hållbarhet och verksamhetsutveckling.

Övriga resultat

- ny projektfinansiering
     - nya samverkanspartners
     - 10% fler aktiva klustermedlemmar 10%  (30 aktiva 180828)
     - 10st nya klustermedlemmar, och en ny huvudintressen/kommun

Kommentarer till indikatorer

Bilagor



Rad Bilagans namn Beskrivning/Kommentar

1 Bilaga 1 Fa¿ltreflektion.pdf Fältreflektion Linneuniversitetet

2 Bilaga 2 ICS medlemmar 180412.pdf Klustermedlemmar

3 BIlaga 3 ICS styrelse 2018.pdf ICS styrelse

4 Bilaga 4 ICS  firmatecknare.pdf ICS firmatecknare

5 Intyg Karl Andersson.pdf Medfinansiering tid

6 Intyg Källemo.pdf Medfinansiering tid

7 Intyg Lammhults.PDF Medfinansiering tid

8 Intyg Linnéuniversitetet.pdf Medfinansiering tid

9 Intyg Zero.pdf Medfinansiering tid

10 Intyg Ackurat.pdf Medfinansiering tid

Signatur
Saknas







PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 142-152
Tid: 2018-11-28 kl. 09.15-10.40 

Plats: Regionens hus, sal B

§148 Projektansökan - STURK Strategisk utveckling 
för regional konkurrenskraft
Diarienummer: RJL 2018/2773

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

1. Beviljar Automationsföretagen i Sverige 500 000 kr under 
förutsättning att övrig finansiering infrias

2. Finansieringen sker ur det statliga anslaget 1:1
Sammanfattning 
Automationsklustret, Automation Småland har inom ramen för en 
satsning på Smart Specialisering lett av Tillväxtverket, ingått i en 
pilotsatsning för utveckling av 22 svenska kluster.
Inför en fortsättning på denna satsning ges projektdeltagarna / 
klustren möjlighet att söka medfinansiering om 1 miljon kronor 
från Tillväxtverket för företagsinriktade insatser, under 
förutsättning att man kan motfinansiera med minst samma belopp.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-05
 Projektmedelsansökan

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras
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Malin Olsson 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet

Projektansökan - STURK – Strategisk 
utveckling för regional konkurrenskraft
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

1. Beviljar Automationsföretagen i Sverige 500 000 kr under förutsättning att 
övrig finansiering infrias

2. Finansieringen sker ur det statliga anslaget 1:1

Sammanfattning
Automationsklustret, Automation Småland har inom ramen för en satsning på 
Smart Specialisering lett av Tillväxtverket, ingått i en pilotsatsning för utveckling 
av 22 svenska kluster.

Inför en fortsättning på denna satsning ges projektdeltagarna/klustren möjlighet 
att söka medfinansiering om 1 miljon kronor från Tillväxtverket för 
företagsinriktade insatser, under förutsättning att man kan motfinansiera med 
minst samma belopp.

Information i ärendet
Tillväxtverket har under 2018 bedrivit ett klusterutvecklingsprogram i pilotform 
kopplat till det nationella arbetet med Smart Specialisering. För att antas till 
programmet krävdes utöver ansökan från respektive kluster, att man även erhöll 
en rekommendation från Regionen i det län man bedrev sin verksamhet. Två 
klusteransatser som berör vårt län fick efter samråd med Region Jönköpings län 
sådana rekommendationer och beviljades därefter av Tillväxtverket att ingå i det 
nationella programmet tillsammans med totalt 22 satsningar runt om i landet. 
Klustersatsningarna som berörde vårt län var: 1.) Interior Cluster Sweden (ICS), 
samt 2.) Automation Småland.

I pilotsatsningen erhöll klusterledarna bl.a. en utbildning i klusterledning som på 
sikt kan leda till en certifiering. I övrigt utgick inte några medel, utan varje 
ingående kluster fick bekosta sina omkostnader för deltagande på egen hand.

Nu finns en möjlighet för ett antal av dessa 22 klusteransatser att söka om 
utvecklingsmedel från Tillväxtverket för åren 2019-2020 med totalt 1 miljon 
kronor, förutsatt att man kan motfinansiera detta med lika stort belopp, varav 
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maximalt 500 000 kr får utgöra egna arbetsinsatser (in-kind). Resterande 500 000 
kr måste utgöra kontant medfinansiering.

Automation Småland är en regional satsning med basen i gnosjöregionen som 
syftar till att utveckla automationsföretagen i regionen samt även 
beställarkompetensen hos köparföretag av automation (tillverkningsindustrin). 
Satsningen har stöttats av Region Jönköpings län under ett antal år. 
Klustersatsningen söker nu om medel till den kontanta medfinansieringen från 
Region Jönköpings län med 500 000 kr, mot att företagen själva ställer upp med 
minst samma belopp i form av egen arbetsinsats i de aktiviteter som kommer att 
genomföras i projektet.

Enligt kraven i utlysningen ska de medel som ett kluster erhåller utgöra ett 
”smörjmedel” som ska stärka interaktionen mellan aktörerna så att insatserna 
tydligt utformas efter specifika behov som företagen i klustret har. Med denna 
utgångspunkt har Automation Småland i sin ansökan tydligt specificerat tre teman 
inom vilka man angett ett antal företagsinriktade aktiviteter under projektets totalt 
24 månader. Aktiviteterna det handlar om, som alla är SME-fokuserade, är 
kopplade till:

 Affärsutveckling (-Strategisk affärsutveckling, -Marknadsföring och 
kommunikation, -CSR, Corporate Social Responsibility)

 Attraktiv arbetsgivare (-Kultur, värderingar, företagsidentitet och 
mångfald, -Kompetensanalys, strategisk kompetens & 
kompetensförsörjning, -Skolsamverkan)

 Framtid och ny teknik (-Autonoma och collaborativa robotar, -Den digitala 
fabriken, -Articifiell intelligens & Industrie 4.0

Varje område inleds med öppna temainformationer om ca. 1,5 timma per tillfälle, 
dit målgruppen är bred. Därefter erbjuds fördjupningsworkshops samt även 
coachning till medlemmarna i Automation Småland.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-05
 Projektmedelsansökan

Beslut skickas till
Föreningen Automationsföretagen Sverige

REGIONLEDINGSKONTORET 

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Kristina Athlei 
Regional Utvecklingsdirektör
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Projektuppgifter
Projektnamn Projektägare

STURK Automation Småland
År och månad för projektstart År och månad för projektavslut

2019-01 2020-12
Status Diarienummer

Nytt RJL 2018/2773

Historik
Tidigare beslut Utbetalda medel

- -

Geografiskt område
Berörda kommuner och län som medverkar i projektet 

Aneby Eksjö

Gnosjö Gislaved

Habo Jönköping

Mullsjö Nässjö

Sävsjö Tranås

Vaggeryd Vetlanda

Värnamo    län

Information, Regional utveckling
Kommentarer till ansökan*

Automation Småland är en klustersatsning med basen i gnosjöregionen men med den 
klara målsättningen att nå ut till intresserade företag i hela länet. RJL har följt 
och stött Automation Småland under ett antal år som medfinansiär bl.a. i EU-projekt 
(ERUF), varav ett är pågående (Automation för regional konkurrenkraft, RJL 
2017/766).

Att samla företag som verksamma inom automation är vältänkt såväl när det gäller 
att sträka automationstillverkarna i länet, men också för att stödja köpare av 
automation (tillverkande företag) och öka deras beställarkompetens. De inledande 
insatserna i projektet STURK (Temainformationer) är därför öppna för alla företag 
och intressenter med intresse för automation.

Sedan 2018 är man efter rekommendation från Region Jönköpings län med i 
Tillväxtverkets nationella pilotsatsning S3, kopplat till Smart Industri. I en 
fortsättning av denna satsning erbjuder nu Tillväxtverket 15 av dessa 22 
pilotsatsningar en medfinansiering för åren 2019-2020 med 1 miljon kronor, föutsatt 
att man kan uppvisa motfinansiering till minst samma värde, varav max 500 000 kr 
(1/4-del), kan utgöra egen arbetsinsats.

Att fortsatt stödja Automation Småland att kunna vara del i Tillväxtverkets 
nationella klustersatsning kommer att öka förutsättningarna för klustret att bli 
bärkraftigt på egen hand efter nuvanrade projektfinansiering. Dessutom ligger det 
väl i linje med tankar runt länets arbete med "Smart Industri".
Ansökans koppling till Regionala utvecklingsstrategin, RUS 

Att främja länets industriella bas samt särskilt satsa på affärsutveckling, 
kompetensfrämjande insatser samt att främja och öka förutsättningarna för att ta 
till sig ny teknik gällande automation, ligger väl i linje med nu gällande RUS. 
Särskilt vad gäller de två första delstrategierna. 
Ansökan är kopplad till:

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

Utbildning och kultur Folkhälsa och sjukvård Kommunal utveckling
Beskrivning av arbetet i projektet kopplat till jämnställdhetsperspektivet
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Mångfaldsfrågorna kommer in i två av de tre utvecklingsområdena i STURK (Tema 1, 
aktivietet 3, CSR, samt Tema 2 Attraktiva arbetsgivare, 1 attraktiv arbetsgivare 
(kultur, värderingar, företagsindentitet, mångfald).
Beskrivning av arbetet i projektet kopplat till horisontella kriterier för miljö, integration och mångfald samt folkhälsa

Se ovan.
Beskrivning av arbetet i projektet kopplat till barnkonventionens intentioner (gäller endast folkhälsa)

-
Förlag till särskilda villkor för beslut

Beslutet förutsätter att övrig medfinansering enligt ansökan infrias.
* Projektägarens ansökan biläggs underlaget

Medelbeslut
År Summa Typ av medel

2019 500000 1:1-medel

               

               

               

Totalt 500 000,00 kr

Beslutet motsvarar 25,0 procent av den slutliga godkända kostnaden till projektet.
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Utbetalningsprognos

År 2019 beräknar vi att betala ut 200 000 kronor.
Nationell strategisk prioritering Nationell ämneskategori

1b 02F

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























































PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 142-152
Tid: 2018-11-28 kl. 09.15-10.40 

Plats: Regionens hus, sal B

§149 Ändrad finansiering – Scenkonstdigitalisering
Diarienummer: RJL 2018/2400

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 Godkänner ändring av finansiering gällande 3 151 500 kr 
från regionala utvecklingsmedel i projektet 
Scenkonstdigitalisering till att tas ur anslaget för statliga 
1:1-medel. 

Sammanfattning 
Beslut avser att finansiering för projektet Scenkonstdigitalisering 
ska ske ur det statliga anslaget för 1:1-medel. Avser 3 151 500 kr.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-04
 Protokollsutdrag från nämnd för arbetsmarknad, näringsliv 

och attraktivitet 2018-10-17 §109 

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Malin Olsson 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1)

2018-11-04 RJL 2018/2400

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet

Ändrad finansiering – Scenkonstdigitalisering
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

 Godkänner ändring av finansiering gällande 3 151 500 kr från regionala 
utvecklingsmedel i projektet Scenkonstdigitalisering till att tas ur anslaget 
för statliga 1:1-medel. 

Sammanfattning
Beslut avser att finansiering för projektet Scenkonstdigitalisering ska ske ur det 
statliga anslaget för 1:1-medel. Avser 3 151 500 kr.

Information i ärendet
I nämnden den 17 oktober 2018 togs beslutet att åtta miljoner kronor gällande 
anslaget för regionala utvecklingsmedel kommer att omfördelas till regional 
utvecklings driftbudget från och med budgetåret 2019. Det innebär att det är 
strategiskt fördelaktigt att finansiering för detta projekt istället sker ur det statliga 
anslaget för 1:1-medel vilket gör att projektets finansiering inte belastar potten för 
regionala utvecklingsmedel i framtiden.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-04

Beslut skickas till
Regional utveckling

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Kristina Athlei 
Regional utvecklingsdirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 97-112
Tid: 2018-10-17 kl:09.00-16.10

Plats: Regionens hus, sal A

§109 Projektansökan – Scenkonstdigitalisering
Diarienummer: RJL 2018/2400

Beslut 
Nämnden

1. Beviljar Smålands Musik och Teater ett bidrag på 
3 151 500 kronor

2. Finansiering sker ut anslaget för Regionala 
utvecklingsmedel

3. En riskanalys görs innan fortsatta beslut tas vid nästa 
etapp av projektet.

Sammanfattning 
Smålands Musik och Teater ansöker om ett projektbidrag för sitt 
digitaliseringsprojekt som har två syften, dels kommer man att 
kunna driva musikutbildning på distans och dels kommer man att 
kunna framträda digitalt på platser i länet där inte hela orkestern 
får plats. Länet och Smålands Musik och Teater har möjlighet att 
bli ett centrum för den nya unika tekniken som bygger på ett 
nordiskt format.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag från presidiet 2018-10-04
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-14
 Ansökan från Smålands Musik och Teater
 Underlag till projektbeslut

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Jon Heinpalu (MP) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Mari Lindal (L) yrkar bifall till förslaget med reservation: ”att det 
tas med en riskanalys innan fortsatta beslut tas vid nästa etapp av 
projektet”.

Anders Gustafsson (SD) och Gun Lusth (M) och Monica 
Samuelsson (KD) yrkar bifall till Mari Lindahls förslag.



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 97-112
Tid: 2018-10-17 kl:09.00-16.10

Beslutsgång
Ordföranden ställer föreliggande förslag mot Mari Lindahls 
yrkande och finner Mari Lindahls yrkande antaget.

Votering begärs där Mari Lindahls förlag (JA) ställs mot 
föreliggande förslag (NEJ).

JA röstar följande ledamöter:
Anders Gustafsson (SD), Gun Lusth (M), Per Eriksson (C), 
Monica Samuelsson (KD), Mari Lindahl (L)
Lennart Karlsson (_), Nils- Erik Emme (KD), Malin Olsson (M).

NEJ röstar följande ledamöter:
Kjell Ekelund (S), Fredrik Johansson (S), Anders Berglund (S), 
Annki Stark (S), Jon Heinpalu (MP), Per Svenberg (S).

Omröstningsresultat:
Nämnden har alltså med 8-JA röster mot 6-NEJ röster bifallit 
föreliggande förslag med Mari Lindahls tillägg om att det tas med 
en riskanalys innan fortsatta beslut tas vid nästa etapp av 
projektet.

Beslutet skickas till 
Smålands Musik och Teater

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Malin Olsson 
Ordförande

                 Gun Lusth

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 142-152
Tid: 2018-11-28 kl. 09.15-10.40 

Plats: Regionens hus, sal B

§150 Bidrag till politiska ungdomsorganisationer 
2019
Diarienummer: RJL 2018/1527

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 Förlänga ansökningstiden till 2018-12-31 för att ta beslut  
om bidrag efter att medel beviljats.

Sammanfattning 
Bidrag kan utgå till politisk ungdomsorganisation som är verksam 
i Jönköpings län och vars moderparti är representerat i 
regionfullmäktige.

Beslutsunderlag 
 Policy och riktlinjer för bidragsgivning

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Torbjörn Eriksson (KD) yrkar att ansökningstiden för bidrag till 
politiska ungdomsorganisationer förlängs.

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Malin Olsson 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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Förvaltningsnamn
Avsändare

     

Policy och riktlinjer för bidragsgivning 
inom områdena folkhälsa, utbildning 
och kultur

Policy
Mål med bidragsgivning inom rubricerade områden är att stödja och stimulera 
ideell verksamhet. Inom såväl folkhälsa, bildning som kultur finns en gedigen 
ideell verksamhet inom det civila samhället som bidrar till att förverkliga 
regionens vision om Ett bra liv i en attraktiv region. 
Att erbjuda länsinvånaren sjukvård är en av regionens huvuduppgifter men att 
arbeta med förebyggande insatser är minst lika viktigt. Ett aktivt folkhälsoarbete 
är en central fråga och regionens vision "För ett bra liv i en attraktiv region" 
knyter ihop regionens ambitioner inom områden som folkhälsa, hälso- och 
sjukvård, tandvård samt regional utveckling (utbildning och kultur). Genom 
bidrag till ideella organisationer, föreningar och inom kulturområdet även till 
enskilda personer skapas förutsättningar för verksamheter som ger fler 
länsinvånare möjlighet att uppleva god hälsa.

Denna policy och riktlinjer avser bidrag inom följande utgiftsområden

 Folkhälsa
 Studiedistrikt
 Politiska ungdomsorganisationer
 Övriga ungdomsorganisationer
 Pensionärsorganisationer
 Kulturbidrag

Genom bidragsgivning ges ett stöd på regionnivå för att bidragsmottagare 
självständigt och med kontinuitet ska arbeta för att aktivera och stimulera 
medlemmar att delta i samhällsutvecklingen och därmed bidra till att

 stärka och utveckla demokratin

 ge människor möjlighet att påverka sin livssituation
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 utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån

 bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet

Vid bidragsgivning är det speciellt viktigt 
 att beakta såväl FN:s barnkonvention som deklarationen om de mänskliga 

rättigheterna vilket innebär en gemensam värdegrund om alla människors 
lika värde och jämställdhet. 

 ett mångfaldsperspektiv med tillgänglighet och användbarhet även för 
personer med funktionshinder

 meningsfull fritid för barn och ungdomar 

 god och jämlik hälsa bland befolkningen

 livslångt lärande och den demografiska utmaningen

 att den ideella föreningen/organisationens självständiga och oberoende roll 
beaktas

Riktlinjer för bidragsgivning
De flesta föreningar är organiserade med lokalföreningar, regionala organisationer 
och riksorganisationer. Regionens organisations- och verksamhetsbidrag avser 
regionala organisationer. Lokala föreningar får som regel offentligt stöd från 
kommunerna och riksorganisationer från staten. Projektbidrag/utvecklingsbidrag 
kan ges till lokala projekt som är av regionalt intresse.

Bidragsformer
 organisationsbidrag – för att regionen anser det viktigt att organisationen 

finns och bidrar till samhällsutvecklingen 
 verksamhetsbidrag – bidrag lämnas för kontinuerlig verksamhet som 

beskrivs i verksamhetsplaner. 
 projektbidrag/utvecklingsbidrag – tidsbegränsade bidrag för viss 

verksamhet. 

Verksamhetsbidragets storlek bedöms utifrån resultatet av föregående års 
verksamhet (verksamhetsberättelsen) och den verksamhetsplan man har för det år 
man söker bidraget. Hänsyn tas till organisationens ekonomi och förmåga att själv 
stå för sina kostnader.
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Allmänna förutsättningar för bidrag
Organisationskrav
Organisationer som får bidrag från regionen ska vara demokratiskt uppbyggda och 
ha ideologiska, opinionsbildande, demokratiska och sociala funktioner. Med 
demokratiskt uppbyggda avses att medlemmarna ska ha ett reellt inflytande över 
verksamheten. De organisationer som stöds av regionen ska ha verksamhet över 
större delen av länet, det vill säga regional verksamhet. 
För att erhålla bidrag ställs i övrigt krav på att organisationen har 

 fastställda stadgar
 styrelse och revisorer (föreningar som har en omsättning som uppgår till 

eller överstiger 20 basbelopp ska ha godkänd eller auktoriserad revisor)
 ordnad ekonomisk förvaltning och bokföring
 eget plus- eller bankgirokonto
 firmatecknare
 stadigvarande verksamhet

Administrativa rutiner -beslutsordning  

Bidragsansökan
Ansökan ska, om inte annat anges inom respektive bidragsområde, lämnas före 1 
september året före bidragsåret. 

Krav på ansökan
 Ansökan ska göras via regionens hemsida 
 Ansökan ska innehålla efterfrågade bilagor 
 Ansökan ska vara inkommen i tid

Beslut om bidrag
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård fattar beslut inom område

 Folkhälsa

Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv, attraktivitet fattar beslut inom områdena
 Studiedistrikt
 Politiska ungdomsorganisationer
 Övriga ungdomsorganisationer
 Pensionärsorganisationer
 Kulturbidrag

Nämnd kan genom delegationsbeslut överlåta till utskott/enskild ledamot eller 
enskild tjänsteman att fatta beslut inom avgränsade områden.
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Utbetalning
Organisations- och verksamhetsbidrag utbetalas under februari månad om 
bidraget inte överstiger två prisbasbelopp där bidrag till hälften utbetalas i februari 
och hälften i juli månad.

Projektbidrag utbetalas enligt beslut.

Uppföljning och kontroll
För verksamhetsbidrag och projekt/utvecklingsbidrag ska en återrapportering från 
bidragsmottagare och/eller verksamhetskontroll initierad av bidragsgivaren göras 
för att säkerställa att bidrag använts på riktigt sätt.

Ett bidrag som inte används på det sätt som överenskommits ska återbetalas. 
Återbetalningsskylighet föreligger om beslut om bidrag har fattats på felaktiga 
grunder, om villkor inte uppfyllts, om medlen används felaktigt eller om 
redovisning uteblir. 

Bidrag från regionen förutsätter att mottagaren accepterar att regionen har rätt ta 
del av räkenskaper och andra uppgifter som krävs för kontroll av 
bidragsgrundande uppgifter och att bidrag används för avsett ändamål.

Verksamhetskontroll sker regelbundet genom stickprov. Granskningen kan ske 
genom protokollförda besök eller genom granskning av årliga 
verksamhetsberättelser. Uppföljning sammanställs årligen och anmäls till 
nämnden.

Övrigt
Specifika administrativa riktlinjer kan föreligga för respektive bidragsområde 
vilka i så fall redovisas under respektive område. 

Bidrag inom folkhälsoområdet
Bidrag kan utgå till förening som verkar inom ramen för de elva övergripande 
nationella målet för folkhälsoarbetet i Sverige dvs  "att skapa samhälleliga 
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen".  

1. Delaktighet och inflytande i samhället
2. Ekonomiska och sociala förutsättningar
3. Barn och ungas uppväxtvillkor
4. Hälsa i arbetslivet
5. Miljöer och produkter
6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
7. Skydd mot smittspridning
8. Sexualitet och reproduktiv hälsa
9. Fysisk aktivitet
10. Matvanor och livsmedel
11. Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel
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Bidragets syfte
Bidraget syftar till att stimulera föreningar att arbeta mot gemensamma nationella 
mål. 

Hälsa gäller individen och handlar inte bara om vilket hälsotillstånd man har 
fysiskt och psykiskt utan också om den upplevda hälsan. Att anse sig ha en god 
hälsa betyder inte alltid att man är fri från sjukdom eller funktionshinder, liksom 
att vara fri från medicinsk sjukdom inte alltid upplevs som god hälsa. 
Levnadsvillkor påverkar också hälsan. Livsvillkoren formas av det samhälle vi 
lever i, strukturerna och välfärdssystemet, och har nära samband med socialt 
nätverk och omgivning. 

Folkhälsa handlar om hela befolkningens hälsotillstånd. Att arbeta med folkhälsa 
handlar i grunden om att skapa gynnsamma förutsättningar och miljöer (socialt, 
kulturellt, fysiskt, politiskt, ekonomiskt och emotionellt) för att förbättra 
människors livsvillkor i syfte att uppnå god och jämlikt fördelad hälsa. Därtill 
ingår arbete för att ge kunskap om och underlätta hälsosamma levnadsvanor.

Bidragskonstruktion och fördelning
Bidragsgivningen kan ges genom organisations- och verksamhetsbidrag eller 
projektbidrag. 

Verksamhetsbidrag
Verksamhetsbidragets storlek beror på verksamhetens omfattning som beskrivs i 
verksamhetsplanen och ska omfatta större delen av länet. 

Bedömning för varje förening görs utifrån hur organisationen; 
 

 samverkar med regionen och andra aktörer
 har förmågan att engagera ideella krafter i organisationens arbete och öka 

antalet medlemmar eller deltagare vid aktiviteter 
 arbetar för organisationens utveckling i syfte att skapa likvärdiga 

förutsättningar för allas hälsa i länet
 arbetar ur ett mångfaldsperspektiv 
 kompletterar regionens folkhälso- och sjukvårdsarbete
 bedriver informationsinsatser eller kunskapsspridning

Projektbidrag
För att beviljas bidrag ska projektet innehålla något av nytänkande eller vara ett 
samarbete med olika aktörer, kommuner, föreningsliv eller studiedistrikt.  Projekt 
förlagda till viss kommun måste alltid ske i nära samarbete med kommunala 
aktörer. 
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Särskilda villkor
Funktionshinderorganisationer
Bidrag kan utgå till organisation som är verksam i länet som länsorganisation. 
Riksorganisationen ska vara godkänd av Socialstyrelsen och få statsbidrag. I 
övrigt bör följande kriterier vara uppfyllda:

 vara partipolitiskt och religiöst obunden
 medlemmar har erfarenhet av eget funktionshinder eller företräder personer 

med funktionshinder 
 medlemstäckning i minst fem kommuner i länet med geografisk spridning

HSO
Del av bidrag ges till Handikappföreningarnas Samarbetsorgan, HSO, för 
samordning och gemensam intressebevakning för organisationens 
medlemsföreningar. Bidraget ska täcka del av organisationens kostnader för

 administration
 lokalkostnader
 samverkan med regionen
 verksamhet och information i syfte att öka kunskap om olika 

funktionshinder

Bidraget ska årligen uppgå till cirka 20 prisbasbelopp. 

Nykterhetsfrämjande- och folkhälsofrämjande verksamheter
Bidrag kan utgå till organisationer som har en verksamhet som omfattar större 
delen av Jönköpings län. Organisationer som vänder sig till ungdomar och där 
ungdomar själva är delaktiga prioriteras inom nykterhetsfrämjande verksamhet

Idrottsrörelsen
Bidrag kan utgå till inom regionen verksamma distrikts- och specialförbund 
anslutna till Sveriges Riksidrottsförbund.

Bidrag till idrottsrörelsens studieförbund och utbildningsorganisation (SISU 
idrottsutbildarna) utbetalas ur denna ram.

Bidraget ska i enlighet med träffad överenskommelse mellan Smålandslänen 
(2012) användas för den regionala verksamheten i Jönköpings län. 

Prioriterade områden, utöver de i överenskommelsen angivna är
 arbete för idrottsföreningarnas medverkan i FaR (fysisk aktivitet på recept)
 arbete för ökad delaktighet av personer med annan etnicitet
 tillgänglighet och användbarhet för människor med psykiska och/eller 

fysiska funktionshinder
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Bidrag till studiedistrikt
Bidrag kan utgå till studiedistrikt som är verksamma inom länet och som främjar 
länsinvånarnas behov och intressen av bildning, gemenskap och kultur. 
Studiedistriktet ska vara anslutet till studieförbund som får statsbidrag via 
Folkbildningsrådet. 

Bidrag till idrottsrörelsens studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet (SISU) 
anvisas ur ramen för bidrag till Idrottsrörelsen.

Bidragets syfte
Studiedistrikten ska använda bidraget för den regionala verksamheten i Jönkö-
pings län för stöd och samordning av 

 administration
 utbildning av cirkelledare, funktionärer och förtroendevalda 
 anordnande av kulturarrangemang. 

Bidraget ska stödja studiedistriktens utveckling i syfte att skapa likvärdiga 
förutsättningar och arbeta inkluderande för alla i länet. 

Särskilda villkor 
Studiedistrikten ska bedriva verksamhet i minst fem av länets kommuner med 
geografisk spridning.

Bidragskonstruktion och fördelning
Den av regionfullmäktige anvisade ramen fördelas med
 60 procent som organisationsbidrag

Bidraget beräknat för varje studiedistrikt som relativ andel av 
statsbidragstilldelning under de två närmaste åren för ansökningsåret. 

 35 procent som verksamhetsbidrag 
Bidraget beräknas som relativ andel av studiedistriktens antal studietimmar 
året före ansökningsåret. Studietimmar för samarbetsprojekt inom 
folkhälsoområdet är inte bidragsgrundande.

 5 procent som verksamhetsbidrag för kulturarrangemang.
Bidraget beräknas som relativ andel av studiedistriktens kulturarrangemang 
under de två närmast föregående verksamhetsåren. 

Bidrag till politiska ungdomsorganisationer
Bidrag kan utgå till politiska ungdomsorganisationer som är verksamma i länet.

Bidragets syfte
Främja barns- och ungdomars demokratiska fostran genom engagemang och 
deltagande i samhällsutvecklingen. Organisationsbidraget är ett stöd för 
administration och verksamhetsbidrag är ett stöd till utbildning av ledare, 
funktionärer, förtroendevalda och partipolitisk informationsverksamhet bland 
ungdomar. 
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Bidragets konstruktion och storlek – särskilda villkor 
Bidrag ges i form av organisationsbidrag och verksamhetsbidrag

 organisationsbidrag beräknas som summan av två delar

- ett prisbasbelopp per organisation vars moderparti är företrätt i 
   regionfullmäktige
- hälften av kvarvarande utgiftsram fördelas per organisation 
   utifrån moderpartiets mandat i regionfullmäktige

 resterande del av utgiftsramen utgör verksamhetsbidrag som kan ges till 
ungdomsorganisationer som kvalificerat sig för organisationsbidrag. 
Bidragets storlek bedöms utifrån verksamhetens omfattning för sistlidna 
verksamhetsår (årsredovisning). 

Bidrag till övriga ungdomsorganisationer
Ungdomsorganisationer som är verksamma i Jönköpings län och har en 
riksorganisation som får statsbidrag till sin centrala verksamhet kan erhålla 
bidrag.

 politiska ungdomsorganisationer får bidrag ur anslaget till politiska 
ungdomsorganisationer

 nykterhetsorganisationer och funktionshinderorganisationer får bidrag ur 
folkhälsoanslaget 

Bidragets syfte
Stödja barn- och ungdomars engagemang i föreningslivet och därigenom 
medverka till en meningsfull fritid utifrån föreningens syfte och målsättning.

Organisationsbidrag är ett stöd för administration och verksamhetsbidrag är ett 
stöd för utbildning av ungdomsledare, funktionärer och förtroendevalda.

Särskilda villkor 
Organisationen ska ha minst 300 medlemmar i åldern 6-25 år folkbokförda inom 
länet samt lokalföreningar i minst fem av länets kommuner. Med medlem avses 
en individ som genom en aktiv och frivillig handling sökt medlemskap och 
accepterats i organisationen. 

Bidragsberättigade medlemmar ska vara i åldrarna 6-25 år och ha ett reellt 
inflytande över verksamheten.

Bidragskonstruktion och fördelning
Bidrag lämnas i form av organisationsbidrag och verksamhetsbidrag. Av den av 
regionfullmäktige anvisade utgiftsramen fördelas

 60 % som organisationsbidrag 
 40 % som verksamhetsbidrag
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Organisationsbidraget består av:
 ett grundbidrag på ett prisbasbelopp per organisation 
 ett medlemsbidrag, där det som återstår av utgiftsramen, fördelas i 

proportion till varje organisations medlemsantal.

Verksamhetsbidraget fördelas utifrån en bedömning av varje organisations 
verksamhetsplan för bidragsåret. 

Bidrag till pensionärsorganisationer
Bidrag kan utgå till pensionärsorganisationer som är verksamma i länet. 
Huvudorganisationen ska främja pensionärers intressen och vara öppen för 
medlemskap för alla pensionärer.

Bidragets syfte
Organisationen ska använda bidraget för den regionala verksamheten i länet. 
Bidraget är avsett för administration men även för information och utbildning av 
organisatörer och förtroendevalda. 

Särskilda villkor 
Organisationen ska ha minst 1000 betalande pensionärsmedlemmar bosatta inom 
länet och lokalföreningar i minst fem av länets kommuner.

Om organisationen har medlemmar som inte är förtids- eller ålderspensionärer, 
ska de bidragsberättigade medlemmarna vara i majoritet och ha ett reellt infly-
tande över verksamheten.

Bidragskonstruktion och fördelning
Ramanslaget fördelas som organisationsbidrag på följande sätt

 85 % baseras på antalet medlemmar
 15 % baseras på antalet lokalavdelningar

Anslagstilldelningen fastställs i form av relativa andelar av ramanslaget.

Kulturbidrag
Bidragets syfte
Ändamål med bidragsgivning är att utifrån regional utvecklingsstrategi och den 
regionala kulturplanens mål och inriktningar ge stöd i form av

 verksamhetsbidrag 
 arrangörsbidrag 
 utvecklingsbidrag 
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Verksamhetsbidrag
Bidrag kan utgå till organisationer (juridiska personer) verksamma i länet som 
bedriver stadigarande verksamhet inom huvudsakligen kulturområdet där 
verksamheten bedöms vara viktig i regionens kulturpolitiska infrastruktur. 

Kriterier för en sådan bedömning är att verksamheten (organisationen) ska
 ha regional betydelse genom att bidra till länets kulturutveckling och 

attraktionskraft
 samarbeta och samverka med andra aktörer

Verksamhetsbidragets storlek beror på verksamhetens omfattning som beskrivs i 
verksamhetsplanen och hur väl den stödjer kulturplanens mål och inriktning. 
Verksamheten ska vara betydelsefull för länets kulturutveckling. 

Ansökan och redovisning 
Ansökan om verksamhetsbidrag ska lämnas senast 1 oktober. Årsredovisning för 
föregående år ska lämnas ska lämnas senast i samband med denna ansökan.

Arrangörsbidrag 
Bidrag i form av arrangörsstöd kan ges för kulturarrangemang inom områdena 
dans, musik, teater, hemslöjd, bild och form, film och rörlig bild, bildning, 
litteratur samt museum och kulturarv.

Bidraget riktar sig till lokala arrangörer i länet med syftet att ge ekonomiskt stöd 
för att uppnå: 

 ökat utbud av lokala kulturarrangemang med professionella utövare 
 förbättrad spridning av bred och mångsidig kultur i länet 
 förbättrat utbud av kultur för barn och unga vuxna på deras fritid
 en positiv utveckling av lokala arrangörer

Arrangörsbidrag riktar sig till ideella organisationer inom civilsamhället och kan 
inte sökas av kommersiella arrangörer, kommuner eller verksamhet som till 
största delen är finansierad av regionen. 

Kriterier och bidragskonstruktion
Kulturarrangemangen ska vara öppna för allmänheten och ska helt eller delvis 
utföras av professionella utövare, det vill säga av personer som får sin 
huvudsakliga inkomst från konstnärlig verksamhet. 

Arrangörsstöd ges i form av ett bidrag på maximalt 50 procent av 
bidragsgrundande gagekostnad för en grupp eller enskild person.  Gagekostnad 
räknas samman för arrangemang som pågår under flera efterföljande dagar eller i 
en serie. 
 Gagekostnad är bidragsgrundande 

- inom intervallet 7 500- 30 000 kronor för arrangemang riktade mot barn 
  och unga 
- inom intervallet 15 000-30 000 kronor för övriga arrangemang. 
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 Arrangörsstöd reduceras 
- om arrangemanget ger överskott som är större än beslutat bidrag
- med belopp som motsvarar den del av överskottet som överstiger beslutat
  bidrag. 

 En arrangör kan under ett år maximalt erhålla 45 000 kronor i arrangörsstöd.

Se bilagda räkneexempel

Verksamhet som till största delen är finansierad av regionen kan inte erhålla 
arrangörsbidrag. Med verksamhet som till största delen är finansierad av regionen 
avses regionens egna kulturverksamheter, Stiftelsen Jönköpings läns museum, 
länets folkhögskolor samt bildningsförbunden. Dessa verksamheter kan ändå 
samverka och samarbeta med organisationer som får stöd genom arrangörsbidrag. 
Organisation som får utvecklingsbidrag kan inte få del av arrangörsbidrag för 
samma projekt.  

Ansökan och redovisning 
Bidrag för arrangemang som ska genomföras under perioden 1 januari-30 juni kan 
sökas från 1 december.  För perioden 1 juli – 31 december kan ansökan om 
arrangörsstöd inges från 1 juni.
Efter slutfört arrangemang ska ekonomisk redovisning lämnas som styrks med 
räkenskapsutdrag. 

Utvecklingsbidrag 
Bidraget syftar till att bredda och förnya kulturlivet och öka tillgängligheten till 
kulturyttringar i hela länet. Bidrag kan sökas av juridiska personer såsom 
föreningar, bolag utan vinstintresse, stiftelser, kommuner. Utvecklingsbidrag kan 
även anvisas till regionens egna verksamheter och då som medfinansiering till 
projekt finansierade av statliga utvecklingsmedel, EU-medel eller motsvarande. 

Regionalt stöd för utveckling inom kulturområdet finansieras ur denna utgiftsram.

Kriterier och bidragskonstruktion
En förutsättning för regionalt stöd är att finansiering även sker genom egeninsats 
alternativt från annan aktör. 

Utvecklingsbidrag bedöms utifrån projektets
 regionala potential

- bidrar till kulturell infrastruktur, 
- utvecklar kulturell samverkan över kommungränser,
- sprids utanför den egna orten

 möjlighet till breddat deltagande i kulturliv genom att engagera, nå och 
involvera nya målgrupper exempelvis
- barn- och unga
- nya svenskar/integration
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 möjlighet att motverka alla former av diskriminering
 nyskapande

- metodutveckling, konstnärlig förnyelse och experiment

 konstnärlig, kulturell eller teknisk samverkan med andra aktörer

Utvecklingsbidrag kan inte ges för
 ordinarie verksamhet eller pågående projekt
 investeringar i lokaler eller utrustning
 projekt med enbart amatörverksamhet (professionell medverkan förutsätts)
 inspelning av musik och slutproduktion av media, böcker, film, konstverk.

Utvecklingsbidrag lämnas under högst tre år. För projekt som avser mer än ett år 
ska ny ansökan lämnas för respektive år. Med ansökan ska följa en lägesrapport 
för föregående/innevarande år.  

Utvecklingsbidrag kan sökas för projekt vars budgetomslutning överstiger 50 000 
kronor.

Projekt för utveckling inom kulturområdet kan efter projekttidens utgång resultera 
i bedömning att verksamheten har sådan regional betydelse att ett stadigvarande 
verksamhetsbidrag ska ges. 

Regionens kultur- och arbetsstipendier finansieras inom detta utgiftsområde. 

Ansökan och redovisning  
Beslut om utvecklingsbidrag tas vid två tillfällen utifrån ansökningar som lämnats 
senast 15 mars respektive 15 oktober. 

Efter projekttidens utgång eller för fleråriga projekt under tiden ska 
bidragsmottagare återrapportera hur projektet genomförts och vilka effekter som 
uppnåtts. Ekonomisk redovisning efter projekttidens slut ska vara styrkt med 
revisionsintyg.
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Bilaga 
Regionalt arrangörsbidrag – räkneexempel 

Arrangörsbidrag beräknas utifrån bidragsgrundande gagekostnad som är
- inom intervallet 7 500- 30 000 kronor för arrangemang riktade mot barn 
  och unga 
- inom intervallet 15 000-30 000 kronor för övriga arrangemang. 

Om arrangemanget ger överskott som är större än beslutat bidrag reduceras detta 
med belopp som motsvarar den del av överskott som överstiger beslutad nivå.

Ex 1 Ex 2 Ex 3
Kostnader
- faktisk gagekostnad    20 000 30 000 40 000
- övr kostn (marknad, teknik, resor etc) 10 000 10 000 10 000
Summa kostnader 30 000 40 000 50 000

Intäkter
- biljettintäkter 20 000 20 000 20 000
- sponsring   5 000   5 000  5 000
- bidrag främjandeorg, kommuner 10 000 10 000 10 000
- regionalt arrangörsstöd 10 000 15 000 15 000
Summa intäkter 45 000 50 000 50 000

Överskott 15 000 10 000          0

Regionens faktiska arrangörsstöd    5 0001) 15 0002) 15 0003)

1) Överskott 15 000 överstiger regionens arrangörsstöd på 10 000 kronor varför 
detta reduceras med överskjutande belopp 5 000.

2) Överskott understiger regionens arrangörsstöd varför ingen reduktion sker.

3) Inget överskott föreligger – innebär oförändrat arrangörsstöd. 
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1. Godkänna investering i den regionala investeringsfonden 
Spectria Invest

2. Föreslår regionstyrelsen att tillskjuta maximalt 10 miljoner 
kronor i aktiekapital i det nystartade aktiebolaget, nedan 
benämnt Spectria Invest

Sammanfattning 
Med stöd av identifierade regionala behov och nationella analyser 
av den svenska riskkapitalmarknaden har Science Park Jönköping 
tagit initiativ till att starta en regional investeringsfond. Region 
Jönköpings län har tillfrågats om att tillskjuta maximalt 10 
miljoner kronor i investeringskapital. Andra regionala parter har 
tillskjutit medel till investeringsfonden som t ex Jönköping 
University.
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 Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-27
 Spectria Invest – uppstart av fond 2018-04-01
 Spectria Invest – investeringsmöjlighet andra stängningen 
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Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet

Regional investeringsfond - Spectria 
Invest
Förslag till beslut
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

1. Godkänner investering i den regionala investeringsfonden Spectria Invest
2. Föreslår regionstyrelsen att tillskjuta maximalt 10 miljoner kronor i 

aktiekapital i det nystartade aktiebolaget, nedan benämnt Spectria Invest

Sammanfattning
Med stöd av identifierade regionala behov och nationella analyser av den svenska 
riskkapitalmarknaden har Science Park Jönköping tagit initiativ till att starta en 
regional investeringsfond. Region Jönköpings län har tillfrågats om att tillskjuta 
maximalt 10 miljoner kronor i investeringskapital. Andra regionala parter har 
tillskjutit medel till investeringsfonden som t ex Jönköping University.

Information i ärendet
Bakgrund
I Jönköpings län har det sedan ett tiotal år tillbaka successivt byggts upp regionala 
finansieringsmöjligheter vad gäller riskkapitalinvesteringar för företrädesvis unga 
tillväxtföretag i länet. Denna kompletterande finansieringsväg till ordinär 
lånefinansiering stärker också verksamhet som byggts upp via det nationellt 
erkända länstäckande Science Park-arbetet. Tillgång till riskkapital är dessutom en 
viktig och ofta begränsande faktor i förnyelsen av länets näringslivsstruktur. 
Likaså kan en väl fungerande regional kapitalstruktur inklusive riskkapital vara en 
attraktionsfaktor som får tillväxtbolag att söka sig till regionen.

Riskkapital är ett värdefullt komplement till ordinär lånefinansiering i bl.a. de fall 
där tillväxttakt och utvecklingsambitioner i bolaget medför att man inte kan 
uppfylla de säkerhetskrav som extern lånefinansiering förutsätter. Detta gäller 
även Almi:s olika låneinstrument i varierande grad. En ytterligare och inte minst 
viktig effekt vid riskkapitalfinansiering är att bolaget tillförs kompletterande 
kompetens i styrelse och ledningsarbete genom att nya delägare aktivt kommer in 
i verksamheten.

År 2007 startades Jönköping Business Development AB (JBD), genom att 
offentligt och privat kapital gick samman med en nära koppling till Science Park i 
Jönköping. Bland delägarna och finansiärerna då återfanns bland annat 6:e AP-
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fonden, Länsförsäkringar, Högskolan i Jönköping samt ett antal regionala privata 
intressenter. I inledningsskedet förvaltade bolaget ett kapital på 10 miljoner 
kronor, i dagsläget har detta utökats via nyemissioner, vinster vid försäljningar 
och aktieutdelningar till 150 miljoner kronor. JBD investerar företrädesvis numera 
från 10 miljoner kronor eller mer vid respektive investering.

Sedan ett par år tillbaka har bolaget Speed Capital etablerats i länet, som 
möjliggjorts genom kapital från Kreditgarantiföreningen, vari bland annat Region 
Jönköpings län och länets kommuner var med vid bildandet. Genom Speed 
Captial möjliggörs stöttning i mycket tidiga skeden till särskilt intressanta 
nystartade bolag, med upp till 300 000 kronor, utan egentlig säkerhet. Genom den 
ombildning till stiftelse som  nu är under genomförande, möjliggörs tillskott av 
nytt kapital till Speed Capital som på grund av sin placeringsfilosofi med relativt 
hög risknivå, förutsätter ett visst återkommande tillskott.

Nuläge
I analyser av den svenska stödstrukturen vad gäller finansiering av företag i tidiga 
skeden och utvecklingsidéer i tidiga faser, har man funnit att de största bristerna 
återfinns när man precis påbörjat sin försäljning och ska börja växa, dvs. inte i de 
allra tidigaste utvecklingsskedena. Kapitalbehovet ligger då ofta inom intervallet 
1-10 miljoner kronor. Inom det spannet verkar som framgått i 
bakgrundsbeskrivningen ovan varken Jönköping Business Development AB eller 
Speed Capital.

På den regionala kartan för riskvillig finansiering i spannet 1-10 miljoner kronor, 
återfinns idag främst Almi Invest i vilket Region Jönköpings län via regionala 
utvecklingsmedel gått in som finansiär. Region Jönköpings läns insats i Almi 
Invest matchas med strukturfondsmedel (ERUF). Almi Invest kan gå in i relativt 
nystartade och företrädesvis innovativa tillväxtbolag, och då med maximalt halva 
kapitalbehovet och kräver alltid att det finns en privat medinvesterare. 

Ny regional investeringsfond
Då länets näringsliv har större behov av kapital inom detta spann än vad Almi 
Invest har möjlighet att täcka kom frågan upp om att verka för en regional 
investeringsfond som komplement.  Med detta som grund tog man från Science 
Park Jönköping sida initiativ till den nya regionala investeringsfondonden 
Spectria Invest som ska omfatta 70-80 miljoner kronor efter den andra 
stängningen. Bolagets medel kommer att användas för investeringar i länsbolag 
med tillväxtpotential på de grunder som beskrivs i handlingarna.

Samtidigt på nationell nivå har det gjorts en omorganisering av den statliga 
riskkapitalverksamheten via tillkomsten av Saminvest som i huvudsak gör så 
kallade indirekta investeringar via olika riskkapitalfonder, bland annat fonder av 
det slag som planeras för Jönköpings län, och samtal förs med Saminvest om en 
placering i Spectria Invest. Dock gör Saminvest normalt större placeringar än vad 
som ryms i en fond av den storlek som är anpassad för behoven i vårt län.
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Region Jönköpings län fick förfrågan i maj 2018 om att tillsammans med ett antal 
andra regionala parter gå in som medfinansiär. Övriga parter som härefter redan 
tillskjutit kapital är bland andra Jönköping University och Länsförsäkringar. 
När det gäller Saminvest pågår fortfarande samtal om en möjlig placering i fonden 
i Jönköpings län. Spectria Invest stängde för insatser 31 december 2017 men en så 
kallad andra och slutlig öppning för ytterligare insatser under 2018 pågår i 
dagsläget. 

Hur den regionala investeringsfonden i Jönköpings län kommer att bedrivas under 
den tänkta löptiden på cirka 10 år framgår av bilagd skrivelse från Science Park 
Jönköping. Upplägget bygger i allt väsentligt på hur traditionella riskkapitalfonder 
är uppbyggda, med den största skillnaden är att fonden i Jönköpings län är mindre 
än vad som normalt är fallet. Detta bygger på att fondens storlek anpassats till 
Jönköpings läns storlek och behov.

Avsikten är att den regionala investeringsfonden kommer att upplösas efter 10     
+ max 2 år, varvid innehaven avyttras på marknaden och på det viset frigjorda 
medel inklusive förväntad avkastning återbetalas till medfinansiärerna enligt de 
villkor som framgår av bilagd information. 

Finansiering
Insatsen i den regionala investeringsfonden blir en finansiell placering. Detta 
innebär att insatsen inte kan finansieras genom de medel som ANA har till 
förfogande eftersom nämnden enbart förfogar över driftbudgetmedel. En satsning 
på den regionala investeringsfonden innebär att Region Jönköpings län tar likvida 
medel (kassa/bank) i anspråk och placerar dessa i fonden mot att man erhåller 
aktier i det nybildade aktiebolaget. Placeringen påverkar därmed inte 
driftbudgeten.

Denna typ av placering faller inte inom ramen för Finanspolicyns regelverk utan 
får ses som en regionalpolitisk insats. Medelsförvaltning är Regionstyrelsens 
ansvarsområde och den delen som handlar om finansiering måste därför beslutas 
av Regionstyrelsen. 

Om investeringsfonden utvecklas som förväntat kommer avkastningen att ge en 
positiv resultateffekt för Region Jönköpings län det år fonden upplöses. Omvänt 
gäller om värdet på investeringsfonden kommer att minska. Då uppstår en negativ 
resultateffekt.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-27
 Spectria Invest – uppstart av fond 2018-04-01
 Spectria Invest – investeringsmöjlighet andra stängningen 2018-11-27
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Beslut skickas till
Regionstyrelsen

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Kristina Athlei 
Regional utvecklingsdirektör
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Regional investeringsfond Science Park Jönköping 

Nedan följer en sammanfattning över den planerade fonden i Jönköpings län. 

Bakgrund 
Science Park Jönköping bedriver idag en verksamhet som fokuserar på affärsutveckling och 
finansiering av regionens mest intressanta tillväxtbolag. Verksamheten består av ett volyminflöde 
på 1000 idéer/bolag per år där inflödet kommer från hela länet och från studenter, forskare, 
entreprenörer, nystartade tillväxtbolag & avknoppningar från redan etablerade bolag. Det gör att vi 
har Sveriges största flöde av regionala idéer och tillväxtbolag. Utifrån detta flöde så startar vi cirka 
300 företag per år och vi jobbar aktivt med 100 bolag i våra affärsutvecklingsprogram. När vi jobbar 
med bolagen i mer aktiva affärsutvecklingsprogram så är finansieringsfrågorna ständigt en av de 
viktigaste framgångsfaktorerna. Det gör att vi har erfarna affärsutvecklare inom 
finansieringsområdet. 
 
Därtill har vi runt vår verksamhet byggt upp en stödstruktur där vi kan bidra till finansieringen av 
bolagen. Dels har vi ett regionalt investerarnätverk som består av närmare 100 regionala 
investerare som har ett intresse av att investera i våra bolag. Dessutom har vi två egna 
riskkapitalbolag. Jönköping Business Development (JBD) är det riskkapitalbolag som stått förebild 
för flest inkubatorsnära fonder/riskkapitalbolag i Sverige. JBD har gått från en kapitalbas på 10 
MSEK till dagens 150 MSEK, med lönsamhet varje år. Dessutom har vi Speed Capital som är vårt 
lilla riskkapitalbolag som investerar i mycket tidiga skeden och via konvertibler. 
Investeringsbeloppen är upp till 300 tkr. 
 
Vi tänker nu starta en fond som investeringsmässigt ligger mellan Speed Capital och JBD, då det i 
marknaden finns en lucka i intervallet 1-10 MSEK. Nedan följer en beskrivning över det tänkta 
upplägget och vi hoppas att Region Jönköpings Län tycker att satsningen är intressant både ur ett 
avkastningsperspektiv och genom möjligheten att vara med och utveckla innovationssystemet och 
regionens tillväxtföretag. 
 

Sammanfattning av fondens planerade upplägg 
• Fonden planeras uppgå till 40-60 MSEK och ha en löptid på 10 år. 
• Till fonden kommer det finnas ett managementbolag som leds av Science Park Jönköping 

och där även JBD finns med och där de privata investerarna/affärsänglarna återfinns. 
managementbolaget driver investeringsarbetet åt fonden. Av fondens 40-60 MSEK skall 
managementbolaget själva investera 10 MSEK. 

• De resterande 30-50 MSEK planeras komma från mer institutionella investerare såsom 
Jönköping University, Länsförsäkringar, Region Jönköpings län, större regionala 
investeringsbolag och eventuellt SamInvest. 

• Managementbolaget tar ut en årlig förvaltningsavgift på 1% av fondens totala storlek. 
• Fonden kommer avropa kapital allteftersom investeringar görs. 
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• Fonden har som målsättning att nå 10% årlig avkastning på det kapital som avropats. 
• Det utgår en carried interest på 20% på avkastningen som överstiger 4-5% årlig avkastning 

på kapitalet som avropats (exakta nivån diskuteras just nu). 
• Fonden ska investera i 12-20 bolag där man gör nyinvesteringar år 1-5, följdinvesteringar 

år 6-8 och fonden skall avveckla/sälja innehaven senast år 9-10. 
• Fonden skall investera i tillväxtbolag som har verifierat sin affärsmodell (fakturerat) för att 

undvika de initialt största marknadsriskerna. Investeringar skall huvudsakligen göras i 
bolag med säte i Jönköpings län. 

• Investeringar skall göras mellan 1-10 MSEK där en första investering normalt skall ligga 
mellan 1-5 MSEK. Fonden ska huvudsakligen inneha minoritetsandelar i bolagen.  

• Managementbolaget är ett AB med säte i Jönköping 
• Fonden kommer vara ett AB med säte i Jönköping och som skall gå i frivillig likvidation efter 

10 år (fondens löptid) om inte alla samtycker kring något annat. 
• Styrelsen i managementbolaget utgör investeringskommité och tar beslut om 

nyinvesteringar, exits och följdinvesteringar. 
 
 
Förvaltarteamets sammansättning och investeringsmeriter 
Science Park kommer leda managementbolaget och därmed arbetet med fonden. Det innebär att 
det finns en långsiktig hållbar organisering runt satsningen, samt tillgång till de bolag som är 
potentiella investeringsobjekt för fonden. Därtill finns det inom Science Park mycket kunskap och 
erfarenhet kopplat till hur man bedriver investeringsverksamhet i tillväxtbolag.  
 
Tillsammans med flera av de tilltänkta investerarna i fonden, har vi kommit fram till att det är viktigt 
att det finns privata investerare/affärsänglar med i satsningen men att dessa representeras som ett 
kollektiv in i fonden. Lösningen är att de är med i managementbolaget och att de därmed också 
kommer bidra med sin erfarenhet in i det operativa arbetet. Det gör att vi får med de privata 
investerarnas kunskap och vi får en stabil struktur då de har sitt ägande via managementbolaget. 
Tillsammans kommer aktörerna i managementbolaget investera 10 MSEK i fonden. 
 
Managementbolaget planeras att ägas av Jönköping Business Development (JBD), Science Park 
Jönköping (SPJ). Wilron Holding AB och Marcus Ivarsson.  
 
Jönköping Business Development AB  
Bolaget startades 2007 och är ett regionalt investmentbolag som numer huvudsakligen gör +10 
MSEK investeringar i tillväxtbolag. 
 

• JBD har vi genomfört drygt 20 investeringar 
• Åtta portföljbolag just nu 
• 11 exits och en konkurs 
• Kapitalbasen har gått från 10- till 150 MSEK, genom nyemissioner och vinster 
• Positivt resultat alla år 
• Troligt övervärde i balansräkningen pga ökad värdering kontra anskaffningsvärden 

 



 

	

Gjuterigatan 9 

553 18 Jönköping 

hello@sciencepark.se 

036-30 51 50 
www.sciencepark.se 

 

Jönköping 

Datum 08/10/17 

Sid 3/5 

JBD har haft en god rotationstakt på bolagen, vilket många andra verksamheter haft problem med. 
Exempel på försäljningar som genomförts är Röshults som gav tre gånger pengarna på tre år. 
Bolaget såldes till en internationell aktör. Ett annat exempel på bolag som JBD investerade tidigt i, 
och som sålts, är Inero som vid investeringstillfället omsatte 2 MSEK och som 2016 omsatte 
närmare 30 MSEK. 
 
Av JBDs nuvarande innehav så kan Infobric nämnas. Det är ett IoT-bolag inom byggindustrin. 
Bolaget har idag 10 000 samtidiga uppkopplade arbetsplatser och dagligen 300 000 arbetare som 
använder systemet. Bolaget har de senaste fyra åren haft en genomsnittlig omsättningstillväxt på 
80% och omsatte 2016 över 150 MSEK med mycket god lönsamhet. 
 
JBD är det riskkapitalbolag som stått förebild för flest inkubatorsnära fonder/riskkapitalbolag i 
Sverige. Detta styrks av Magnus Lundin, VD för SISP. 

JBD kommer inte själva göra den här typen av investeringar framöver men genom att vara med i 
denna satsningen så har man på ett effektivt sätt möjlighet att följa utvecklingen i bolagen och se 
vilka som skulle kunna bli framtida innehav.  
 
Science Park Jönköping AB 
Science Park Jönköping verksamhet har tidigare i dokumentet beskrivits.  

Wilron Holding AB 

Wilron Holding AB ägs av Ditar Isai, David Mörk, Magnus Olsson och grundaren bakom Nefab. Det 
kommer vara Ditar som är den operativa resursen i managementbolaget. Ditar är en erfaren 
entreprenör som har en bred bakgrund. Dels byggde Ditar upp Nefabs verksamheten i Asien från 0-
600 MSEK. Utöver detta har han även varit ansvarig för flera av bolagets dotterbolag internationellt. 
Han har hunnit med att genomföra strukturaffärer inom Trioplast-koncernen och han gör numer 
buyout-investeringar via Wilron Holding. De har genomfört det första förvärvet genom köpet av 
Prototal http://www.svenskverkstad.se/prototal-byter-agare-och-satsar-vidare. Slutligen kan 
nämnas att Ditar har gjort egna investeringar i unga tillväxtbolag såsom Digilär, som sedermera 
såldes till Spiltan och som numera också är uppköpt av Natur & Kultur. Ditar sitter därmed med en 
bred erfarenhet från både förvärv/transaktioner, operationell ledning och investeringar i unga 
tillväxtbolag.  
  
Marcus Ivarsson  
Marcus var en av grundarna till Tactel. Han var tekniskt ansvarig och del av styrelsen. De drev upp 
bolaget till drygt 200 MSEK innan det såldes till ett nordiskt riskkapitalbolag. Efter Tactel har 
Marcus gjort ett antal investeringar i unga tillväxtbolag. Marcus har därmed erfarenhet av att driva 
och sälja snabbväxande IT-bolag, samt förståelsen för hur man genomför investeringar i unga 
spännande bolag. 
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Fondens parametrar 
Fonden kommer drivas av managementbolaget som också investerar 10 MSEK av fondens totala 
40-60 MSEK. Fonden kommer avropa kapital från investerarna i takt med att investeringar görs. På 
detta sätt får vi en effektiv allokering av kapitalet. Fonden kommer löpa över 10 år där de första 5 
åren går till nyinvesteringar för att sedan, de följande tre åren, främst fokusera på följdinvesteringar 
för att slutligen avyttra innehaven de sista två åren. 
 
Fonden kommer vara ett aktiebolag registrerat i Jönköping men med ett aktieägaravtal som bland 
annat inkluderar en paragraf om frivillig likvidation efter 10 år om inte samtliga investerare kommer 
fram till att det ska förlängas. Kan exempelvis vara så att man vill förlänga med 1+1 år ifall man har 
ett riktigt intressant innehav som man vill maximera avkastningen i. Genom denna riggning har vi 
enkelheten med ett aktiebolag (och aktiebolagslagen). 
 
Det kommer även finnas ett avtal mellan fonden och managementbolaget som hanterar 
förvaltningen. Grunden är att managementbolaget tar en låg årlig fondavgift motsvarande 1% av 
fondens totala kapital (40-60 MSEK). Därtill kommer managementbolaget ta 20% av 
överavkastningen. ”Carryn” kommer räknas när fonden skall stängas och den kommer räknas på det 
som överstiger en årlig avkastning på 4% eller 5% på arbetat kapital. Exakt nivå diskuteras just nu. 
 
Styrelsen i managementbolaget kommer ta beslut om alla nyinvesteringar, exits och 
följdinvesteringar. Styrelsen ska bestå av representanter från respektive investerare. 
 
Mer detaljerade aktieägaravtal i fonden och managementbolaget kommer att tas fram, dessutom 
avtalet mellan fonden och managementbolaget. 
 
Marknadsmöjligheter 
Genom managementbolaget, och då framförallt genom Science Parks verksamhet, så har fonden 
tillgång till i princip hela länets näringsliv genom att det finns affärsutvecklare i samtliga av länets 
kommuner. Science Park möter årligen 1000 idéer, 300 företag startas och 100 bolag går in i mer 
aktiva affärsutvecklingsprocesser. Det innebär att det finns ett kvalificerat flöde av spännande 
tillväxtbolag som söker kapital och som härstammar både från studenter, entreprenörer och 
etablerade bolag. Det finns få aktörer i det svenska innovationssystemet som har så stort dealflow 
som vi har. Därtill kommer de nätverk som JBD, Marcus och Ditar har med sig, vilket ger ett mycket 
starkt affärsflöde. Vi ser att det finns en stor mängd bolag som kan vara aktuella så att hitta bra 
objekt bör vara möjligt.  
 
 
Det nätverk av investerare som finns runt managementbolaget är också mycket starkt eftersom 
Science Park har ett 100-tal regionala affärsänglar och ett stort kontaktnät nationellt och 
internationell efter alla transaktioner som gjorts i Science Park-bolagen genom åren. Även detta 
kompletteras väl av de kontakter som övriga parter i managementbolaget och fonden har. Detta 
inkluderar alltså inte bara potentiella medfinansiärer utan också möjliga tagare när fonden vill 
avyttra innehaven. 
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Strategi 
Tanken är att investera i bolag som har tagit sig igenom en första lansering eller på annat sätt 
säkerställt en marknadsverifiering. Fonden ska inte gå in i den absolut tidigaste fasen utan där skall 
Speed Capital eller andra finansieringsalternativ från innovationssystemet täcka upp. Det innebär 
att det skapas en god logik mellan de olika finansiella produkterna på den regionala marknaden. 
Detta gör också att det skall gå att hitta avkastningsmöjligheter då man undviker de absolut 
tidigaste faserna. 
 
Den initiala investeringen i ett bolag skall ligga mellan 1-5 MSEK för att sedan genom 
följdinvesteringar kunna gå upp till 10 MSEK per bolag. Investeringar görs genom emission, 
konvertibler och/eller genom köp av befintliga aktier. 
 
Fonden skall normalt inte vara majoritetsägare i bolagen man investerar i. Utgångspunkten skall 
dock vara att fonden minst har 10% i portföljbolagen. 
 
Fonden kommer inte ha en specifik branschinriktning även om planen är investeringarna till stor del 
ska ske i IT-relaterade bolag eftersom det blir allt fler skalbara bolag med hög tillväxtpotential inom 
det området. 
 
Kapitalet kommer avropas när investeringar görs men managementbolaget kommer lägga in sina 10 
MSEK direkt vid uppstart.  
 
Fonden skall investera i 12-20 bolag och målsättningen är att nå en årlig avkastning på 10%, räknat 
på det kapital som investerats/avropats. 

Förslaget är att RJL investerar lika mycket som JU och Managementbolaget dvs cirka 10 MSEK. 
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