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Presidium Nämnd för Trafik, infrastruktur 
och miljö 
Tid: 2016-11-03 kl.08.30-12.05 

 
Plats: Regionens hus, sal B 

§9 Förlängning Kraftsamling Biogas II 
Diarienummer: RJL 2015/295 
 
Beslut  
Presidiet föreslår nämnden besluta att 
 

• Projektet Kraftsamling Biogas II med totala projekttiden 
2015-05-27—2018-09-27, som genomförs av 
Energikontoret Norra Småland inom Region Jönköpings 
län, beviljas regionala projektmedel från det statliga 
anslaget 1:1 med totalt 1 520 676 kr (36 % av godkända 
kostnader), fördelat enligt följande: 
 
År 2017     995 676 kr 
År 2018     525 000 kr 

 
Sammanfattning  
Det ursprungliga beslutet om projektet Kraftsamling Biogas II 
fattades av nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö 2015-04-
14. Då beviljades medel för projektets två första år och för fortsatt 
finansiering krävdes att projektägaren skickade in en 
förlängningsansökan för åren 2017 och 2018. Projektet är 
finansierat från bland annat regionala fonden (ERUF).  
 
Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 2016-10-13 
• Underlag till projektbeslut  
• Ansökan om regionala projektmedel daterad 2016-09-02 

 
Beslutet skickas till  
Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö 

Vid protokollet 
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Regionledningskontoret   
Anna Sickeldal  

Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö  

Förlängning Kraftsamling Biogas II 

Förslag till beslut  
Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö beslutar att: 
 

• Projektet Kraftsamling Biogas II med totala projekttiden 2015-05-27—
2018-09-27, som genomförs av Energikontoret Norra Småland inom 
Region Jönköpings län, beviljas regionala projektmedel från det statliga 
anslaget 1:1 med totalt 1 520 676 kr (36 % av godkända kostnader), 
fördelat enligt följande: 
 
År 2017     995 676 kr 
År 2018     525 000 kr 

 

Sammanfattning  
Det ursprungliga beslutet om projektet Kraftsamling Biogas II fattades av 
nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö 2015-04-14. Då beviljades medel för 
projektets två första år och för fortsatt finansiering krävdes att projektägaren 
skickade in en förlängningsansökan för åren 2017 och 2018. Projektet är 
finansierat från bland annat regionala fonden (ERUF).  
 

Information i ärendet 
Denna förlängningsansökan innebär ingen förändring i vare sig budget eller 
innehåll i projektet. Därför har ingen fullständig ny ansökan skickats in, utan bara 
en förstasida med basuppgifter och sedan hänvisas till ursprungsansökan, underlag 
från nämndens beslut från 2015 och lägesrapportering som visar projektets 
genomförande. 

Projektet löper på enligt plan både när det gäller budget och aktiviteter. Se bifogad 
lägesrapportering. Relationen upparbetade kostnader/budgeterade kostnader är ca 
0,9, vilket tillsammans med lägesrapporteringen ger en bra fingervisning att 
projektet håller god genomförandefart. 
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Beslutsunderlag  
• Tjänsteskrivelse daterad 2016-10-13 
• Underlag till beslut 
• Lägesrapport 
• Förlängningsansökan + ursprunglig ansökan och underlag från tidigare 

nämndbeslut. 

 
Beslutet skickas till  
Region Jönköpings län, Energikontoret Norra Småland 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
 
Agneta Jansmyr  
Regiondirektör 
  

Ulrika Geeraedts 
Regional Utvecklingsdirektör 
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Projektuppgifter 
Projektnamn Projektägare 

Kraftsamling Biogas II -Regional samverka Energikontoret Norr 
År och månad för projektstart År och månad för projektavslut 

2015-05-27 2018-09-27 
Status Diarienummer 

Förlängning för tiden 20170101-20180927 RJL 2015/295 

Historik 
Tidigare beslut 
 

Utbetalda medel 

Ja ca 900 tkr (201606) 

Geografiskt område 
Berörda kommuner och län som medverkar i projektet  

 Aneby  Eksjö 

 Gnosjö  Gislaved 

 Habo  Jönköping 

 Mullsjö  Nässjö 

 Sävsjö  Tranås 

 Vaggeryd  Vetlanda 

 Mullsjö  Jönköpings län 

Information, Regional utveckling 
Kommentarer till ansökan* 

Vid ansökan om  förlängning har projektägaren fyllt i en ny förstasida, och bifogat 
den ursprungliga ansökan,delar av underlaget från nämndens beslut 2015 och 
lägesrapportering. Förlängningen innebär ingen förändring i vare sig budget eller 
innehåll i projektet, utan följer helt den ursprungliga ansökan. Lägesrapporterna 
visar att man i projektet tydligt jobbar mot sina mål och delmål och genomför de 
aktiviteter som är planerade. P.g.a lite tekniska svårigheter med redovisningen har 
det ännu inte betalats ut så mycket pengar till projektet, men avstämning har 
gjorts och relationstalet för upparbetade kostnader/budgeterade kostnader är ca 
0,9. Detta tillsammans med lägesrapporterna ger en bra fingervisning att projektet 
håller god genomförandefart. 
 
I rutan ovan för utbetalada medel är det 36 % av upparbetade kostnader (ej utbetalt 
belopp) som är angivet.  
Ansökans koppling till Regionala utvecklingsstrategin, RUS  

Projektet bidrar till den regionala utvecklingsstrategin på flera sätt. Tydligast 
genom framgångsfaktorn Klimat och energi. Samtidigt kommer projektet leda till ökad 
efterfrågan på ett drivmedel som kan produceras lokalt, vilket innebär att det 
gynnar tillkomsten av nya företag och arbetstillfällen. Biogas är fortfarande ung 
och innovativ. Samverkan förstärker möjligheterna till intressanta samarbeten och 
kunskapsuppbyggnad, framgångsfaktor Innovation. 
 
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 

Biogasbranschen anses sysselsätta många kvinnor med ingenjörsutbildning och detta 
kan analyseras i sysselsättningsanalysen som ska göras inom projektet. Vid 
skapandet av projektgrupp har könsfördelning efterstävats.Av lägesrapportering 
framgår att projektgruppen består av 2 kvinnor och 2 män och styrgruppen av 3 
kvinnor och 3 män. 
Beskrivning av arbetet i projektet kopplat till horisontella kriterier för miljö, integration och mångfald samt folkhälsa 

 
Miljö:Projektet är baserat på övergången till koldioxidsnål ekonomi, biogas som 
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fossilfritt fordonsbränsle och biogödsel som kretsloppsanpassat gödselmedel. under 
arbete med projektet har även märkts av att intresset för matavfallshantering har 
ökat 
Integration: Integrationsaspekter ses ha liten påverkbarhet inom projketets 
aktiviteter. Länsstyrelsen i Jönköpings län har bra kompetens för jämställdhet, 
integration och mångfald och bjuds in för att bistå projektledningsgruppen med 
kunskap inför planering av aktiviteter. 
 
Mångfald: I projektets arbete med tankställen kommer stor vikt läggas på att alla 
ska känna trygghet, oavsett besökarens förutsättningar att använda dessa platser. 
Vid projektkickoff har hänsyn tagits till könsfördelning mellan föreläsare och 
lokalerna har varit tillänglighetsanpassade. 
 
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 

2015 (537788) 1:1-medel 

2016 (1125000) 1:1-medel 

2017 995676 1:1-medel 

2018 525000 1:1-medel 

Totalt 1 520 676,00 kr  
 

Beslutet motsvarar 36 procent av den slutliga godkända kostnaden till projektet. 
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Utbetalningsprognos 
 

År 2017 beräknar vi att betala ut ca 1 000 000 kronor. 
Nationell strategisk prioritering Nationell ämneskategori 

1c 5f 

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