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Regionstyrelsen 

 

Smart Housing Småland 

 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår Regionstyrelsen besluta i enlighet med upprättat förslag och 

bilagd projektansökan till Vinnova  

 

att ställa sig bakom ansökan Smart Housing Småland som kommer att inlämnas till 

Vinnova i början av maj 2013,  

 

att reservera 4 258 333 kronor ur anslaget 1:1 för åren 2013-2016, fördelat på 

583 333 kr för 2013, 1 050 000 kr för 2014, 1 225 000 kr för 2015 och 1 400 000 kr 

för 2016, samt ställa sig positiv till en fortsatt medverkan och finansiering därefter, 

 

att uppdra åt ledningen för Träregion Småland att vidta de åtgärder som krävs för att 

överföra totalt ca. 1 miljon kronor för 2013, varav hälften i form av ”eget arbete” och 

ca. 500 000 kr för 2014 ur pågående handlingsprogram, att tillföras Smart Housing 

Småland. Av överfört belopp tillgodoförs resp. län med 1/3-del vardera, vilken 

reducerar avsättningen enligt ovan respektive år, samt 

 

att godkänna SP som projektägare och samordnande kansli för Smart Housing 

Småland. 

 

Bakgrund 

- Vinnovas Vinnväxt-program är en konkurrensutsatt tävling för regioner. 

Syftet är att främja hållbar tillväxt i regioner genom att utveckla internationell 

konkurrenskraft inom specifika tillväxtområden. De vinnande initiativen 

erbjuds 10 års finansiering med mellan 4 till 10 miljoner kronor per år. 

Programmet förutsätter aktiv medverkan av aktörer inom näringsliv, 

forskning, samt politik och offentlig verksamhet. 

- Under hösten 2012 lämnades det från Småland in två ansökningar om 

planeringsanslag till Vinnovas Vinnväxt-program. Både Homes from Sweden 
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och Transparent Intelligence beviljades fortsatt planeringsanslag med 

sammanlagt 800 000 kr (500 000+300 000). 

- Projektägare för Homes from Sweden var SP Trä och för Transparent 

Intelligence, Glafo. Båda bolagen ingår i SP-koncernen. I sina beslut pekade 

Vinnova på att man ansåg att dessa båda initiativ borde sammanföras till ett. 

- Satsningen på Träregion Småland som lanserades i november 2012 ligger väl 

i linje med Vinnväxtansökan. 

- Likaså ligger regeringsuppdraget som lämnats till Kronobergs- och Kalmar 

län kopplat till industriell utveckling och förnyelse av glasnäringen i linje 

med satsningen. 

 

Processen 

Ett intensivt arbete med att forma en gemensam ansökan vidtog efter att besluten 

tillkännagjordes i november 2012. En styrgrupp för ansökansprocessen bestående av 

14 personer har formerats under ledning av Christer Segersteen. Utöver näringslivs- 

och lärosätesrepresentanter, är varje län representerat i styrgruppen av minst en 

offentlig företrädare. Styrgruppen har samlats vid två tillfällen. Härutöver har en 

större arbetsgrupp formerats som innehåller näringsliv, aktörer, offentliga 

tjänstemän, representanter från våra lärosäten samt projektledningen m.fl. Denna 

grupp har varit aktiv under hela ansökansfasen och samlats en gång per månad. 

 

Som en del i framväxten av ansökan har tre workshops (Framtidsverkstad) 

arrangerats inom följande teman, med deltagare från samtliga berörda parter inom 

och även utom regionen: 

 Hur skapar vi ett innovativt samarbete för en mera hållbar 

bostadsförsörjning? -Politiska och offentlig sektorns roll i 

samhällsbyggandet. 

 Boendet som utgångspunkt för tillväxt i trähus-, snickeri och 

planglasindustrin. 

 Forsknings- och utbildningsbehov för innovativt byggande 

 

Uppdraget att ta fram ansökan har letts av en projektgrupp bestående av medarbetare 

från SP Trä och Glafo. De har i sin tur lagt ut uppdrag på olika regionala parter att 

bidra i skrivprocesen inom utpekade områden. 
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Ansökan Smart Housing Småland 

Visionen för Smart Housing Småland är: 

”I en världsledande tillämpning av industriellt träbyggande i samverkan med den 

intelligenta transparens som framtidens glas erbjuder, skapas hållbara, attraktiva, 

yteffektiva bostäder med innovativ inredning.” 

 

Projektets mål är att genom innovationsmiljön Smart Housing möjliggöra en radikal 

förnyelse av husindustrin och planglas-/fönsterindustrin för att dels skapa tillväxt i 

regionen och dels kunna erbjuda mer prisvärda nya bostäder. 

 

Smart Housing ska bli en innovationsmiljö som syftar till att utveckla det 

prefabricerade bostadsbyggandet och dess komponenter, så att ett väsentligt bredare 

utbud av kundanpassade produkter kan levereras till tillväxtmarknader i och utanför 

Sverige. Industrin skulle kunna bli starkare genom förnyelse och utveckling av 

komponenter och system för flerbostadshus, lokaler samt renovering av existerande 

byggnader.  

 

Den innovationskraft som planglasindustrin på senare år uppvisat med elektrokroma 

glas för solskärmning, transparenta solceller, glasväggar med reglerbar transparens, 

touch-displayer och inte minst bärande helglasade väggar, pelare och balkar, har stor 

potential att utveckla planglas- och fönsterindustrin.  

 

Vad gäller ansökans innehåll i övrigt hänvisas till bilagt utkast till Vinnväxt-ansökan 

till Vinnova. 

 

Finansiering och beslutsprocess 

Vinnovas förväntningar på de innovationsmiljöer man stödjer via Vinnväxt-

programmet är att de har ett långsiktigt perspektiv som sträcker sig bortom de 10 år 

som Vinnova beviljar stöd för. I ansökan till Vinnova ställs krav på att respektive 

projektpartner garanterar medfinansiering för de närmaste 3,5 åren samt åtar sig att 

även de kommande 6,5 åren stötta initiativet. 

 

Finansieringsplan (2013-07-01—2016-12-31) 

 

Kostnader 2013 2014 2015 2016 Totalt 

Summa 7 000 000 14 800 000 18 700 000 23 000 000 63 500 000 

Finansiering 2013 2014 2015 2016 Totalt 
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Den framtagna detaljerade budgeten för de första 3,5 åren framgår ovan. Där framgår 

även den andel som offentliga regionala aktörer i resp. län förväntas bidra med, 

vilket utgör 1/3-del av den totala summan. Varje län väljer själva inom sig vilken 

fördelning av länspotten som görs mellan Regionförbundet och Länsstyrelsen. För 

Jönköpings län fördelas summan i enlighet med 1:1-anslagets fördelning mellan de 

båda aktörerna, vilket innebär att 70% finansieras av Regionförbundet och resterande 

30% av Länsstyrelsen, detta specificeras i nedanstående matris. 

 

 

Från 2017 och resten av Vinnväxt-perioden fram till 2023-06-30, indikeras att dessa 

aktörer förväntas bidra årligen med samma belopp som 2016, dvs. 2 miljoner. Under 

denna period kommer Vinnovas medfinansiering att fasas ut samtidigt som övrig 

medfinansiering i form av extern projektfinansiering samt näringslivets insatser ska 

öka. 

 

Motiv till beslut 

Trä och Glas är två av Smålands styrkeområden. Båda har sin grund i 

månghundraåriga traditioner, naturliga förutsättningar, uthålligt entreprenörskap, 

kompetenta företag, breda utbildningar och avancerad FoU. I Småland finns vidare 

75 procent av landets trärelaterade industri. Dessutom finns en övervägande del av 

Vinnova 2 500 000 5 000 000 6 500 000 8 000 000 22 000 000 

Offentliga 

regionala aktörer 

2 500 000 4 500 000 5 250 000 6 000 000 18 250 000 

Varav 

Jönköpings län 

   833 333 1 500 000 1 750 000 2 000 000 6 083 333 

Näringslivet 800 000 1 300 000 1 500 000 2 000 000 5 600 000 

Institut, universitet 

och högskolor 

1 000 000 2 000 000 1 450 000 1 000 000 5 450 000 

Extern 

projektfinansiering 

200 000 2 000 000 4 000 000 6 000 000 12 200 000 

Summa 7 000 000 14 800 000 18 700 000 23 000 000 63 500 000 

Finansiering: 2013 2014 2015 2016 Totalt: 

Jönköpings läns 

andel: 

833 333 1 500 000 1 750 000 2 000 000 6 083 333 

-varav 

Regionförbundet 

583 333 1 050 000 1 225 000 1 400 000 4 258 333 

-varav 

Länsstyrelsen 

250 000 450 000 525 000 600 000 1 825 000 
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trähustillverkarna i Småland. När det gäller planglasbearbetning återfinns 37 procent 

av landets industri i Småland. 

 

En gemensamt framtagen och brett förankrad trästrategi har antagits i de tre länen 

och ett genomförande av ett handlingsprogram pågår. Parallellt pågår i Kronobergs- 

och Kalmar län en process grundad på ett regeringsuppdrag inom glasnäringen för att 

genomföra insatser för industriell utveckling inom glasnäringen. 

 

Sammantaget ligger föreliggande satsning mycket väl i linje med de Regionala 

Utvecklingsprogram och strategier som antagits i smålandslänen. Satsningarna på en 

Vinnväxt-miljö inom detta område underbyggs också av de slutsatser och 

rekommendationer som OECD slagit fast i sin ”Territorial review” över 

Småland/Blekinge. 

 

Särskilda villkor för beslut 

Medfinansieringen från Regionförbundet i Jönköpings län underbyggs av att alla 

övriga regionala offentliga finansiärer samt Vinnova fullföljer sina åtaganden enligt 

ovanstående finansieringsplan t.o.m. 2016. I händelse av att någon del faller bort 

eller minskas förbehåller man sig rätten att ompröva sitt beslut. 

 

Vidare förutsätts de offentliga parterna i resp. län på lämpligt sätt få insyn och 

beredas möjlighet att följa och delta i arbetet i Vinnväxtmiljön i linje med den 

satsning och prioritering som i och med föreliggande beslut görs från berörda län. 

 

Arbetsutskottet 

 

 

Bengt Dahlqvist Rolf Persson 

 

 

 

 


