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Plats: Regionens hus, sal A  

§16 Första kvarteret 
Diarienummer: RJL 2016/1162 

 

Beslut  

Presidiet föreslår nämnden besluta  

 Bevilja projektet ”Första kvarteret” med projekttiden 

2016-07-01 – 2018-12-31, projektmedel ur Regionala 

utvecklingsmedel för 2016 med 100 000 kr, för 2017 med 

250 000 kr och för 2018 med 250 000 kr. Beslutet 

förutsätter och grundas på att övrig i ansökan upptagen 

medfinansiering infrias.  

Sammanfattning  

Projektet handlar om att i den gamla hantverksmiljön i Bodafors 

skapa en turistattraktion med koppling till möbelhistoria. Man 

kommer att ha utställningar med inriktning på gamla och nya 

möbler, inredning, design och hantverk.  

Dessutom kommer man driva kursverksamhet och workshops 

inom närliggande områden.  

 

Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-29 

 

Beslutet skickas till  

Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Vid protokollet 

Siw Kullberg 
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UTDRAG 

 

 

 

Presidium - Nämnd för Arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet  

Tid: 2016-05-17 09:00-10:50 

 

 

Justeras 

 

Malin Olsson, 

ordförande 

  

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist   



 

Tjänsteskrivelse  

2016-04-29 RJL2016/1162 

  

 

Regionledningskontoret   

Regional utveckling 

Lena Bohman Hjelmstedt 

 

Nämnd för Arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet 

Första kvarteret  

Förslag till beslut  
Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

 

 Bevilja projektet ”Första kvarteret” med projekttiden 2016-07-01 –  

2018-12-31, projektmedel ur Regionala utvecklingsmedel för  

2016 med 100 000 kr, för 2017 med 250 000 kr och för 2018 med 

250 000 kr. Beslutet förutsätter och grundas på att övrig i ansökan 

upptagen medfinansiering infrias.  

 

Sammanfattning  
Projektet handlar om att i den gamla hantverksmiljön i Bodafors skapa en 

turistattraktion med koppling till möbelhistoria. Man kommer att ha utställningar 

med inriktning på gamla och nya möbler, inredning, design och hantverk. 

Dessutom kommer man driva kursverksamhet och workshops inom närliggande 

områden.  

  

Information i ärendet 
Projektet är första delen i en satsning som kallas Kulturgatan där man också vill 

utveckla året-runt verksamhet med Ung verkstad, inkubatorsverksamhet, Designer 

i residence, restaurang och vandrarhem. Kontakter är tagna med Länsstyrelsen och 

Länsmuseet för att få medel och rådgivning för att i nästa steg kunna renovera de 

gamla byggnaderna på rätt sätt. 

 
Beslutsunderlag  

 Projektmedelsansökan till Region Jönköpings län 

 Checklista  



 

Tjänsteskrivelse  

2016-04-29 RJL2016/1162 

 
 

 

 

 

Beslutet skickas till  
Stiftelsen Lehmanns Verkstad i Bodafors 

 

REGIONLEDNINGSKONTORET 

 

 

 

Agneta Jansmyr  

Regiondirektör 

  

Ulrika Geeraedts 

Regional utvecklingsdirektör 
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Projektuppgifter 
Projektnamn Projektägare 

Första kvarteret Stiftelsen Lehmanns 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

År och månad för projektstart År och månad för projektavslut 

20160701 20181231 

Status Diarienummer 

Nytt RJL 2016/1162 

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 

 Mullsjö        län 

Information, Regional utveckling 
Kommentarer till ansökan* 

En förstudie till projektet är gjord kring upplevelsebaserad verksamhet och 

utbildningsverksamhet i Bodafors. 

Ansökans koppling till Regionala utvecklingsstrategin, RUS  

Projektet kommer att öka platsens attraktivitet med grund i och koppling till det 

näringsliv som funnits på platsen med möbelindustri och kontakt med dagens 

tillverkare. 

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 

Plan för renovering genomgående med rena material och tekniker för att ta tillvara 

och bevara äldre generationers hantverk. Internationellt samarbete finns med kurser 

och studiebesök.Kurser kommer att anordnas för barn och ungdomar och också i 

samverkan mellan yngre och äldre. 

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 

2016 100.000 Regionala utvecklingsmedel 

2017 250.000 Regionala utvecklingsmedel 

2018 250.000 Regionala utvecklingsmedel 

                  

Totalt 600,00 kr  
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Beslutet motsvarar 50 procent av den slutliga godkända kostnaden till projektet. 

  



 

UNDERLAG TILL PROJEKTBESLUT 3(3) 

 

© Region Jönköpings län RjL5148  Version 1  2016.02 

Utbetalningsprognos 
 

År 2016 beräknar vi att betala ut 200 000 kronor. 

Nationell strategisk prioritering Nationell ämneskategori 

5 08A 

Information 

Region Jönköpings läns riktlinjer samt handledning för ansökan om regionala projektmedel ligger till grund för beslutet.  

Läs mer på plus.rjl.se 
 
 




