
Referens 

Karalina Borg A!& 
~~ 

REGIONFÖRBUNDET 
JÖNKÖPINGS LÄN 

Underlag till projektbeslut 
Projektnamn: Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping 

(F-LIGHT) 
Projektägare: 
År och månad för projektstart: 
o 
Ar och månad för projektavslut: 
Status: 

l Tidigare beslut:

:Utbetalda medel: -

Swerea SWECAST AB 

2014-10 

2015-04 

Nytt 

Projektägarens ansökan finns som bilaga. 

Regionförbundets kommentarer till ansökan: 
Ansökan behandlar ett område där en förstudie är relevant. Lättviktsmaterialligger i tiden 
och omfattar i stor utsträckning material där länet redan idag ligger i framkant det vill säga 
tillexempel trä, aluminium, gjutgods och plast. Med hjälp av det nationella nätverket 
LIGI:ITer ökar Jönköpings län sin möjlighet att stärka stora delar av sin befintliga industri 
samt öka möjligheterna till internationalisering. 

Ansökans koppling till delstrategier enligt Regionala utvecklingsstrategin, RUS: 
Ansökan svarar först och främst mot delstrategin "En internationellt ledande industriregi on". 
Lättvikt är utsett till ett svenskt styrkeområde och LIGHTer har nationellt beviljats medel för 
att driva ett så kallat strategiskt innovationsprogram (SIP). Projektet riktas mot ett 
utvecklingsområde som är av stor strategisk betydelse när det gäller att kombinera industriell 
tillväxt och hållbar utveckling ur ett miljö perspektiv. 

Ansökans effekt på framgångsfaktorerna i RUS: 
Kunskap och kompetens: ~Positiv 

Kommunikationer: D Positiv 

Innovation: ~Positiv 

Klimat och energi: ~Positiv 

Attraktivitet: D Positiv 
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Globalisering: 
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IZI Positiv 

IZI Positiv 

ONeutral 

ONeutral 

Ekonomisk bedömning till förslag till stödbelopp: 

O Negativ 

O Negativ 

Regionförbundets del motsvarar 40% av den totala budgeten för projektet. Utöver detta 
bidrar LIGHTer med lika mycket och Swerea med en mindre del i form av eget arbete. 

Förslag till särskilda villkor för beslut: 
Ansökan om utbetalning ska göras två gånger per år och senast den 15 december 
innevarande år, annars kan projektbidraget förfalla. I samband med första ansökan om 
utbetalning skall projektägaren inskicka ett friställningsintyg för fast anställd personal (om 
kostnad för den anställde upptas i ansökan om utbetalning). Om så inte sker kommer 
Regionförbundet att stryka kostnaden. Mall för friställningsintyg finns på hemsidan. 

Medelsbeslut 
Två-årigt medelsbeslut: 
År2014 
År2015 

Utbetalningsprognos 

150000kr 
250 000 kr 

År 2014 beräknar vi att betala ut: 80 000 kr. 
År 2015 beräknar vi att betala ut: 320 000 kr 

l Nationell strategisk prioritering 
2a Nationell ämneskategorisering 

OECD-grupp 
OECD-ämne 

1:1-medel 
1:1-medel 
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Budgeten för projektet ser ut som följer: 
Ar Ar 

Kostnader 2014 2015 
Egen personal 375 000 490 000 
(inkl. sociala avgifter) 

Antal timmar: 

Lönekostnad per timme: 

Externa tjänster 50000 50000 

Lokalkostnader o o 
Investeringar (gäller inte medel o o 
från Regionförbundet) 

Övriga kostnader (ange 20000 15 000 
kostnadsspecifikation i bilaga) 

Indirekta kostnader o o 
Summa kostnader 445 000 555 000 

Intäkter o o 
Offentliga bidrag i annat o o 
än kontanter 

Summa 445 000 555 000 

Ar Ar 
Finansiär 2014 2015 
Regionförbundet 150 000 250 000 

LIGHT er 200 000 200 000 

Eget arbete 75 000 125 000 

Summa 425 000 575 000 

Förutsättningar för beslutet 

Ar 
20 Totalt 
o 865 000 

o 100 000 

o o 
o o 

o 35 000 

o o 
o l 000 000 

o o 
o o 

o 1000 000 

Ar 
20 Totalt 
o 400 000 

o 400 000 

o 200 000 

o 1000 000 

Regionförbundets riktlinjer samt handledning för ansökan om regionala projektmedel 
gäller, se www.regionjonkoping.se/projektstod . 
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Ansökan om regionala projektmedel 
Jönköpings län 

If Uppg ter om projektet 
Projektnamn 
Kartlägg11ing- Utveckling av LIGHT er region jönköping 
Projektperiod Sökt belopp från Regionförbundet 

(totalbelopp) 
141001- 150430 400 000 

Uppgifter om sökande 
Projektägare E-post 

ANKOM 
20f~ -06- o 2 

Dnr ...... ~ .. ~.? ... ~.LJ::. ....... . 

T otalkostnad 

850 000 

Swerea SWECAST AB info@lswereaswecast.se 
Postadress Telefon 
Box 2033 036-30 12 00 
Postnummer och ort Mobiltelefon 
550 02 Jönköping 
Organisationsnummer l CFAR-nummer** Plusgiro l Bankgiro 
556186-4587 1132-9380 5842-1454 
Ar sökande momsredovisningsskyldig för projektet? 
~JaDNei 

Gäller ansökan medfinansiering för EU-stöd? 
D Ja 181 Nej .. ** Arbetsställenummer enligt Stat1stlska centralbyrån (Tfn: 019-17 60 00) 

p . k l roje tedare 
Namn Telefon 
Stefan Gustafsson Ledell 036-30 12 04 
E-post Mobiltelefon 
stefan.gustafsson-ledell@swerea.se 070-694 32 59 

Ek 'h t . onom1 an ermg 
Namn Telefon 
Bernt-Håkan Melin 036-30 12 21 
E-post Mobiltelefon 
bernt-hakan.melin@lswerea.se 070-694 15 03 
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Swerea SWECAST AB KOSTNADSSPECI Fl KATION Bilaga 1 

Stefan Gustafsson Ledeli 2014-06-06 

Kostnadsspecifikation till ansökan 

"Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT)" 

Övriga kostnader 

• Seminarier och workshop 

Under analysfasen avser vi genomföra 4 st seminarier/workshops där vi i dialog med företag 

avser kartlägga företagens önskemål och behov av externt stöd inom lättviktsområdet l 

samband med dessa träffar planerar vi att hyra lokal och stå för fika och lunch för deltagarna. 

Totalt räknar vi med drygt 60 deltagare. 

Lokalkostnad ca 20 000 kr samt förtäring ca 10 000 kr; totalt ca 30 000 kr. 

• Reskostnader 

Underförstudien kommer en stor mängd företag, organisationer och andra intressenter att 

besökas. Vi beräknar att den totala mängden resor kommer att uppgå till knappt 200 mil a 32 kr, 

totalt= ca 5 000 kr. 

Sammanfattningsvis beräknas Övriga kostnader uppgå till ca 35 000 kr. 
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Antal sidor 

Baserat på erfarenheter från etableringen av "lättviktsnoder" i två andra regioner i landet vet 
vi att en avgörande framgångsfaktor för att utveckla regionala SMF inom ett nytt område, t ex 
lättvikt, är att det finns ett tydligt ledarskap och resurser som företagen kan :fa stöd av. Den 
föreslagna etableringen av en lättviktsnod i Jönköpings län är därför av yttersta vikt för att få 
med fåretagen in i en ny era av lätta och miljömässigt hållbara material och produkter. 

Syfte (Beskriv avsikten med projektet) 

Det föreslagna projektet syftar till att skapa ett starkt regionalt forsknings- och innovations
nätverk kring lättvikt, som bidrar till industriell förnyelse i SMF och därmed gör regionens 
aktörer internationellt konkurrenskraftiga och därmed attraktiva som leverantörer av såväl 
varor som tjänster. 
Nätverket kommer att vara en regional nod inomLIGHTer-en nationell branschöverskri
dande lättviktsarena (www.lighterarena.se). Nätverket kommer att ge stöd åt företag med 
fokus på små- och medelstora företag, i syfte att ge ett teknologiövertag och på så sätt en unik 
konkurrensfårdel på en globalt ökande marknad får hållbara produkter, dvs produkter som 
genom sina egenskaper (låg vikt) bidrar till minskad klimatpåverkan. 

Det föreslagna projektet avser etapp l av 2, vilket innebär att kartlägga regionens behov av 
lättviktsteknologi, individer med multidisciplinär lättviktskompetens samt nätverk med 
kopplingar till och behov av lättviktskompetens. 

Mål (Vad ska projektet uppnå för resultat?) 

Det övergripande målet är att skapa en regional nod får LIGHTer i länet, i syfte att utveckla 
och stärka den industri som finns i regionen till att bli nationellt/internationellt ledande inom 
sina specifika styrkeområden. Effekten av att det övergripande målet uppnås är att fåretagens 
internationella konkurenskraft ökar, fler arbetstillfållen skapas och vi får en regional tillväxt. 

Projektets resultat kommer att vara en beskrivning av regionens behov av lättviktsteknologi, 
vilka aktörer/individer som besitter multidisciplinär lättviktskompetens samt vilka nätverk 
med kopplingar tilllättvikt som finns. Projektet kommer också leverera en utvecklingsplan 
och föreslå konkreta verktyg/aktiviteter får hur regionens intressenter ska utvecklas när det 
gäller kompetensutveckling, verksamhetsutveckling, export och hållbar tillväxt. 

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

Projektet kommer att drivas av Swerea SWECAST med bemanning från avdelningarna 
"Produkt- och processutveckling" och "Affärs- och kompetensutveckling", i nära samarbete 
med representanter från den ovan beskrivna målgruppen. En referensgrupp kommer att bildas 
med representanter får olika intressentgrupper, ex vis; olika industrisektorer, leverantörer, 
Tekniska Högskolan i Jönköping, Science Park Jönköping, institut, branschorganisationer, 
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Enterprise Europe Network, Almi m fl. 

Projektet kommer att inledas med en kartläggning av de regionala foretagens behov av 
lättviktsteknologi, experter med lättviktskompetens samt relevanta foretags- och 
kompetensnätverk. studien kommer baseras på befintligt regionalt statistikunderlag, intervjuer 
med LIGHTers medlemmar och deras kunder/leverantörer, kontakter genom referensgruppen 
samt resultat från den kartläggning som är genomförd av Gislaveds näringsliv AB inom 
projeketet Innovationsfabrik Småland under ledning av Carola Öberg. Innovationsfabriken 
Småland har flera mål som är identiska med målen inom LIGHTer, men det som är 
särskiljande är att LIGHTer har ett tydligt fokus på lättviktsområdet, vilket innebär att dessa 
båda projekt inte konkurrerar utan istället kompletterar varandra. 

Vår studie kommer genomforas utgående från några specifika frågeställningar och vars 
resultat kommer ligga till grund för en kategorisering av såväl behov som åtgärder. Utgående 
från resultaten skapas också en ny lista med relevanta parter med intresse för lättviktsfrågor, 
som tillsammans sedan kommer utgöra bas for ett framtida lättviktsnätverk. Den inledande 
kategoriseringen kommer utmynna i ett representativt urval av minst 25 foretag inom olika 
industrisektorer och levernatörsnivåer, varav minst 20 av dessa kommer vara SMF. Olika 
projektteam kontaktar sedan dessa foretag for att klarlägga de utmaningar, kundkrav och 
funktioner som foretagen bör fokusera på för att utvecklas och skapa tillväxt inom 
lättviktsområdet Avslutningsvis sammanställs en övergripande handlingsplan for hur 
regionens foretag ska utvecklas och vilka verktyg som krävs for att regionens SMF skall bli 
nationellt/internationellt ledande inom valda specifika kompetens- och utvecklingsområden 
med kopplingar till lättviktsområdet 

T"d l 1 l plan (Ange när i tiden projektet ska genomföras samt vilka aktiviteter som ska ske) 

Studie - regionens behov 2014-10-01 2014-12-31 
F öretagskontakter 2015-01-01 2015-03-31 
Framtidsanalys behov (inkl plan for etapp 2) 2015-01-01 2015-04-30 
Projektkoordinering 2014-10-01 2015-04-30 

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

Det ovan presenterade utvecklingsprojektet, etapp l och 2, svarar mot de behov och strategier 
som i RUS bedöms nödvändiga for att uppnå industriell fornyelse och utveckling av framtida 
styrkeområden hos regionens SMF. Projektet bedöms därfor ligga väl i linje med de strategier 
som bedöms kunna bidra till ökad tillväxt och sysselsättning. Projektets USP är att det riktas 
mot ett utvecklingsområde som är av mycket stor strategisk betydelse, lättvikt, for att kunna 
kombinera industriell tillväxt och hållbar utveckling ur ett miljöperspektiv. 

Horisontella kriterier (Beskriv på vilket sätt projektet beaktar miljö, integration och mångfald, folkhälsa samt 
jämställdhet) 
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Projektet kommer att ingå som en del i LIGHTers verksamhet. LIGHTer syftar till att skapa 
tillväxt och export i svensk industri genom att styra mot utmanande mål inom miljö, tillväxt 
och innovationseffektivitet (läs mer i strategisk forskning- och innovationsagenda får lättvikt -
"Lättvikt lyfter svensk konkurrenskraft- för en hållbar värld". Finns att ladda ner på 
www.lighterarena.se). Att utveckla lättviktslösningar är en av de största möjliggörarna får att 
tillverka hållbara produkter. Det gäller framförallt inom transportindustrin men lättvikt är av 
största vikt även inom branscher som energi, vindkraft, verkstad, sjukvård och skog. 
LIGHT er bidrar genom sitt angreppssätt och framtagna verktyg till branschöverskridande 
aktiviteter, mobilitet mellan industri/akademi/institut samt skapar ett nytt angreppssätt kring 
hur innovation och kompetensutveckling skall komma tillstånd. LIGHT er arbetar aktivt med 
jämställdhet, integration och mångfald vilket genomsyrar alla delar i LIGHTers verksamhet, 
alltifrån organisationens sammansättning (styrelse, ledning, forskare), till alla de aktiviteter 
som LIGHTer utfår t ex utlysningar, konferenser och workshop. LIGHTers värdegrund och 
arbetssätt kommer därmed också appliceras på föreliggande projekt. 

Ordinarie verksamhet- projekt (Specificera vad som är särskiljande och unikt) 

LIGHTers ordinarie verksamhet har initialt bedrivits på ett nationellt plan. Efter den inledande 
etableringsfasen är det nu dags får en bredare regional uppväxling och förankring. Denna 
baseras på varje regions unika förutsättningar, styrkeområden och utvecklingsbehov. 
Den valda modellen får denna uppväxling är att LIGHTer centralt ger ett visst stöd, som 
kombineras med insatser från regionala finansiärer och intressenter. 
Denna modell har visat sig framgångsrik i andra regioner då samverkan skapar större resurser 
samtidigt som den regionala nodens resurser och verksamhet kan utformas efter de specifika 
behov som finns hos berörda företag och övriga intresssenter. 

Spridning (Ange hur information om projektet ska spridas) 

Flera av projektets intressenter fårfogar över egna publikationer och nyhetskanaler (tidningar, 
hemsidor, digitala nyhetsbrev) etc, vilka kommer användas får att sprida information om både 
projeketet och den framtida "lättviktsnoden" som skall skapas. 
Flera av projektets medarbetare är också flitigt anlitade som föredragshållare vid konferenser 
och seminarier, både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt, vilket innebär många 
tillfållen till spridning av information om projektet och vårt långsiktiga mål. Ett sådant 
exempel är att projektets resultat kan komma att presenteras på "Affårsracet 2015, den 20-21 
maj 2015. Sist men inte minst utgör LIGHTers hemsida, www.lighterarena.se en viktig 
spridningskanal, liksom nyhetsbrevet LIGHTer News, som regelbundet når över 300 
mottagare. 

Uppföljning/utvärdering av projektet 
Projektet kommer löpande följas och utvärderas av den externa referensgrupp som beskrivits 
ovan. Dessutom följs varje regional fårankring (nodbildning) med stort intresse av LIGHTers 
övergripande projekt- och styrgrupp. 
Projektets uppnådda resultat, liksom eventuella misslyckanden, kommer att redovisas i 
slutrapporten får etapp l. 
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Kostnadsbud get* 
Kostnadsslag Ar 2014 

Egen personal 375000 
(ink!. sociala avgifter) 
Antal timmar: 

1153 

Lönekostnad per timme: 

750 

Externa tjänster 50000 

Lokalkostnader 

Investeringar (gäller inte o 
medel från 
Regionförbundet) 
övriga kostnader (ange 20000 
kostnadsspecifikation i 
bilaga) 
Indirekta kostnader 
(specificera i bilaga) 

Summa kostnader 445 000 

Intäkter -
Offentliga bidrag i annat 
än kontanter 

Summa (A) 445 000 

Finansiering* 
Finansiär Ar20l4 

Regionkontoret 150000 

LIGHTer-strategiskt 200000 

innovationsområde 
får lättvikt 

Eget arbete/In-Kind 75000 

Summa (B) 425 000 
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Ar20l5 Ar20 

490000 

50000 

o 

15000 

555 000 

- -

555 000 

Ar2015 Ar20 

250000 

200000 

125000 

575 000 

o 

o 

o 
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Ar20 Totalt 

865 000 

100 000 

o 
o 

35 000 

o 

o l 000 000 

- - o 

o l 000 000 

Ar 20 Totalt 

400 000 

400 000 

200 000 

o 
o 
o 

o l 000 000 

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