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Landstingsstyrelsen

Enterprise Europé Network - EEN
Med anledning av regionbildning görs i enlighet med regionbildningskommitténs
förslag en översyn av sex organisationer för att planera framtida
organisationstillhörighet. En av dem är Enterprise Europé Network - EEN.
Uppdraget för EEN är att stimulera företag i regionen att utveckla internationella
företagskontakter och etablera partnerskap. Tre huvudområden gäller för EENkontoren;
 Information och rådgivning
 Service och hjälp vid teknik- och forskningssamarbeten
 Förmedling av internationella affärskontakter.
EEN Jönköping är i dagsläget placerat på SWEREA/SWECAST och har därmed
den organisationen som arbetsgivare. Placeringen har gällt sedan 2011 och skedde
i samband med avvecklingen av Länsteknikcentrum.
Placeringen vid SWEREA/SWECAST har utvecklat verksamheten på ett bra sätt
för fortsatta långsiktiga insatser för regionens bästa.
Förslaget är att ALMI-Jönköping blir värdorganisation av följande skäl:
 Regionkommunen (Landstinget) kommer även fortsättningsvis att vara
delfinansiär till ALMI
 Regionkommunen kommer att vara delfinansiär till EEN
 ALMI:s moderbolag har starkt uttalat ett önskemål för samorganisation
med EEN
 EEN:s verksamhet bidrar starkt till ALMIs internationella verksamhet
 Samlokalisering med Business Sweden
 Stor gemensam ”kundbas” mellan ALMI och EEN.
Regionbildningsgruppen med Landstingets planeringsdelegation samt gruppledare
och länets kommunstyrelseordföranden har tillstyrkt förslaget.

MISSIV
2014-03-11

2(2)

LJ 2014/353

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att ALMI Jönköping blir värdorgansation för Enterprise Europé Network – EEN.
LANDSTINGETS KANSLI

Agneta Jansmyr
Landstingsdirektör

Stefan Schoultz
Ekonomidirektör
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Enterprise Europe Network, EEN
Inledning
Enterprise Europe Network, EEN för Jönköpings län, startade sin verksamhet
redan 1992 i form av Europe Info Center och har därefter utvecklat sin
verksamhet i takt med förändrade EU-förutsättningar och regionala
förutsättningar.
Inledningsvis var verksamheten fristående/dåvarande Kommunförbundet och
placerades därefter i Handelskammaren för Jönköpings län, därefter inom
dåvarande Länsteknikcentrum och sedan 2011 är SWEREA/SWECAST
värdorganisation.

Uppdrag och organisation
Uppdraget för EEN är att stimulera företag i regionen att utveckla internationella
företagskontakter och etablera partnerskap.
Tre huvudområden gäller för EEN-kontoren; Information och rådgivning, Service
och hjälp vid teknik- och forskningssamarbeten samt Förmedling av
internationella affärskontakter.
EEN har EU-kommissionen som huvudman. I Sverige är Tillväxtverket nationell
koordinator för 15 regionala EEN-kontor. EEN-kontoret i Jönköping&Gotland
arbetar med företagen för Jönköpings- och Gotlands-regionerna.

Ekonomi
Finansiärerna för EEN Jönköping är följande, uppdelat på tvåårsbudget (ca Euro)


EU

145 000



Sverige, Tillväxtverket

273 000



Region Jönköpings län (Regionförbund + Landsting)

133 000

SUMMA

418 000
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Kostnadsbilden är budgeterad enligt följande


Personal



Resor och utlägg

23 000



Information

11 000



Möten mm

35 000



SUMMA



Indirekta kostnader

TOTALT

274 000

344 000
74 000
418 000

Budgeten skall motsvara två heltidstjänster. EEN Jönköping bedriver för
närvarande verksamhet därutöver motsvarande ca två heltidstjänster, finansierade
genom aktivt projektarbete.
För 2014 finns fyra heltidstjänster, bemannade till ca 3,5 av fyra personer, och
därutöver en projektanställd medarbetare, vars anställning planeras upphöra vid
kommande halvårsskifte.
Gällande ekonomibilden bör nämnas att tidigare finansiering har varit högre och
genom flera parter. Såväl länsstyrelsen (genom projektmedel) samt ALMI
(250.000 SEK/år) har tidigare varit delaktig i finansieringen, utöver gällande
bidrag från Regionförbundet och Landstinget med vardera 300.000 SEK per år.

Nuvarande situation
EEN Jönköping är i dagsläget placerat på SWEREA/SWECAST och har därmed
den organisationen som arbetsgivare. Placeringen har gällt sedan 2011 och skedde
i samband med avvecklingen av Länsteknikcentrum.
Flera samarbetsprojekt förekommer med SWEREA/SWECAST. En
overheadkostnad tas ut motsvarande ca 27 % av personalkostnader.

Framtiden
Under slutet av januari 2014 kommer från EU-kommissionen att utkomma ett sk
CALL för perioden 2015-2021, innebärande att ny ansökan skall insändas för
kommande programperiod.
Vi kan konstatera att nya förutsättningar gäller i flera avseenden för EENJönköping.


Regionbildning från 1 jan 2015



ALMIs moderbolag har aviserat stort intresse av att i de delar av Sverige där
inte ALMIs regionala bolag är värd för EEN motsvarande värdskap för
Jönköping skulle vara positivt. Det innebär att EEN skulle kunna vara en
aktiv del i internationellt arbete inom ALMI.



Regional finansiering för kommande programperiod

UTKAST TILL RAPPORT

3(6)

2014-01-20

Underlag
Jag har intervjuat följande personer och tagit del av diverse dokument


Ola Lundmark, regional utvecklingsdirektör, landstinget



Malin Jönsson, verksamhetsledare, EEN



Mats Holmgren, VD, SWEREA/SWECAST



Eva Sundman, VD, ALMI



Dan Friberg, VD, Science Park Jönköping

Frågor som bör analyseras kan vara följande
Vilket är målet med verksamheten
Målet med verksamheten kan kort beskrivas att stödja regionens företag inom
olika branscher att etablera kontakter med utländska parter och stödja
exportverksamhet och i övrigt arbeta med de tre huvudområden som gäller för
EEN-kontoren; Information och rådgivning, Service och hjälp vid teknik- och
forskningssamarbeten samt Förmedling av internationella affärskontakter.
Dessutom är det en målsättning att samverka i övrigt med samtliga parter i
regionen i arbetet med långsiktigt hållbar näringslivs- och
sysselsättningsutveckling.
Några mer kvalitativa och kvantitativa målsättningar bör upprättas.

Vill Region Jönköpings län fortsättningsvis och långsiktigt
medfinansiera EEN
Som utredare anser jag det värdefullt om Region Jönköpings län långsiktigt
fullföljer och fortsätter den regionala finansieringen (nuv Landstinget och
Regionförbundet). Visst stöd bör kunna utgå från ALMI som deras del i
internationellt arbete.

Vilken finansiell insats är möjlig från Region Jönköpings län
Politisk fråga, som jag lämnar i nuläget.

Vilka samband med andra organisationer i regionen är
relevanta
ALMI med Innovationsbron
Samverkan med ALMI förekommer för närvarande i flera projektaktiviteter.
Målgrupperna är i stort sett desamma. ALMI nationellt har aviserat en vilja och
intresse att vara värdorganisation i perspektivet av ökat internationellt perspektiv.
(Man kan förmoda att Regeringen/Näringsdepartementet står bakom denna
viljeyttring).
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Science Park-verksamhet
Science Park (SP) har som målgrupp i huvudsak nybildade företag och har
därmed inte lika stor företagsbas som EEN har som grund. Flera av företagen som
SP har som intressenter har successivt mycket internationella kontakter.

Företagsjour
Företagsjouren har som syfte att utreda och stödja enskilda företag som av olika
anledningar hamnat i ett krisläge. Sambandet med EEN är marginellt.

Business Sweden/Exportrådet
Business Sweden har som fokus att främja företagens exportaktiviteter.
Sambanden med EEN är tydliga.

Branschinstitut motsvarande
Länet har organisationer inom olika branschområden. SWEREA är sannolikt det
institut som har mest utvecklad struktur och med starka nationella samband.
Därutöver finns organisationer inom metall, plast, trä etc. Flera projekt
förekommer med EEN, inte minst mot värdorganisationen SWEREA/SWECAST.

Europa Direkt
Europa Direkt är ett EU-arbete på motsvarande sätt som EEN, men med fokus inte
på näringsliv utan på europainformation till befolkning i allmänhet och t ex
skolklasser m fl. Europa Direkt har Regionförbundet som värdorganisation.

Intresseföreningar för arbetsgivare och fackliga organisationer
Intresseorganisationerna har i flera fall likartade intressen med EEN, men det
aktiva sambandet är av mindre omfattning.

Handelskammaren
Handelskammaren har av tradition varit en aktiv samarbetspart med EEN. Men
det aktiva sambandet är av mindre omfattning.

Vilken organisatorisk placering är mest lämpad
Tänkbara alternativ kan vara


SWEREA/SWECAST



ALMI



Science Park



Handelskammaren



Region Jönköpings län (in house)
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Nuvarande organisatorisk placering, SWEREA/SWECAST, har varit
framgångsrik på flera sätt. Många projekt har utvecklats. Värdorganisationen
uttrycker en stark önskan om ytterligare regional finansiering, då annars risken för
reducering av personalstyrkan kan bli aktuell. Omkostnadspåslaget bedöms som
nödvändigt. Nuvarande placering innebär många nationella nätverk och kontakter
samtidigt som de är starkt koncentrerade till gjuteribranschen.
En alternativ placering kan vara ALMI, som är nära förbunden med
Innovationsbron. ALMIs moderbolag har uttryckt önskemål om att vara
värdorganisation för EEN Jönköping, som ett led i det internationella arbetet. Den
företagsmässiga ”kundbasen” för EEN sammanfaller i stort med den för ALMI.
ALMI har redovisat en sammanställning av för- och nackdelar med en gemensam
organisation, i perspektivet 2014 men även för ALMIs nekande beslut 2011. Ett
förhållande som bör nämnas är samlokaliseringen med Business Sweden.
En placering hos Science Park har fördelar gällande internationellt perspektiv,
men företagbasen är mindre, varför fördelarna ej bedöms tillräckliga i nuläget.
Handelskammare har av tradition en relation med EEN, men jag bedömer det i
nuläget som mindre lämplig placering.
Region Jönköpings län bildas 1 januari 2015 och kan vara en tänkbar placering för
EEN. Samtidigt konstaterar jag att mycket av det operativa näringslivsarbetet
inom regionen kommer att utföras i andra organisationer med stöd av regionen,
såsom ALMI, Science Park och annan projektverksamhet. Oaktat var
Företagsjouren organiseras så förefaller en placering av EEN inom
Regionkommunen mindre effektiv. Kopplingen till Europa Direkt (som sannolikt
organiseras inom Regionkommunen) är som nämnts ovan av mindre omfattning
och organisationerna har olika målgrupper.
Sammanfattningsvis kan jag summera min förhållandevis summariska analys på
följande sätt.
Placeringen vid SWEREA/SWECAST har utvecklat verksamheten på ett bra sätt
för fortsatta långsiktiga insatser för regionens bästa.
Mitt förslag är att i kommande svar på CALL från EU-kommissionen gällande
EEN för programperioden 2015-21, ALMI-Jönköping anges som
värdorganisation. Skäl som jag vill ange är följande:


Regionkommunen (Landstinget) kommer även fortsättningsvis att vara
delfinansiär till ALMI



Regionkommunen kommer att vara delfinansiär till EEN



ALMIs moderbolag harstarkt uttalat ett önskemål för samorganisation med
EEN



EENs verksamhet bidrar starkt till ALMIs internationella verksamhet



Flera gemensamma aktiviteter, projekt, IPR/Checkar
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Samlokalisering med Business Sweden



Stor gemensam ”kundbas” mellan ALMI och EEN.
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PROTOKOLL
UTDRAG

Planeringsdelegationen §§ 34-44
Tid:

2014-03-18, kl 09:00-11:00

Plats:

Landstingets kansli, sal A

Enterprise Europé Network – EEN
§ 44
Föreligger förslag till ny organisationstillhörighet för EEN.
Dnr
LJ2014
Beslut
/353
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att ALMI Jönköping blir värdorganisation för Enterprise
Europé Network – EEN.
Utdrag: Landstingsstyrelsen
Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras

Håkan Jansson

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist

