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Resultat av handlingsprogram 2012-14 

Bakgrund och inledning 
De tre regionförbunden och de tre länsstyrelserna i Småland (Jönköpings, Kronobergs och Kalmar 

län) antog under sommaren 2011 en gemensam strategi för hur offentliga aktörer ska arbeta med 

utveckling av och stöd till den trärelaterade industrin i Småland. strategin formulerar visionen 

"Småland är 2020 en ledande träregion i Europa" och pekar ut de tre strategiska områdena 

Utvecklingsmöjligheter i byggande och interiöra miljöer, Behovsstyrd kompetensförsörjning och 

Tydlig rollfördelning mellan berörda aktörer. 

Under våren 2012 antog samma aktörer ett förslag till handlingsprogram för åren 2012-2014 utifrån 

strategin. Programmet innehåller sex särskilt prioriterade insatser och sammantaget 4,8 mkr per år 

avsattes för att finansiera genomförandet. De sex insatserna är 

• Profilering av Träregion Småland och trä i byggande 

• Coachning av SME ( mentorsarbete inför ägarskiften, brobyggande företag- akademi mm) 

• Inrättande av en Småländsk Träföretagsforskarskola 

• Samordning av arbetet med kompetensförsörjningsfrågor (Branschråd Trä i Småland) 

• Avsättning av medel för en gemensam projektpott 

• Gemensam samordningstjänst på halvtid 

En styrgrupp och en processledare/samordnare har sedan sommaren 2012 tillsammans med ett stort 

antal utförare arbetat med att genomföra handlingsprogrammets insatser. styrgruppen består av en 

företrädare för varje regionförbund och länsstyrelse samt en representant för vardera Trä- och 

Möbelföretagen (TMF) och GS Facket. styrgruppen träffas tre-fyra gånger per år och processledaren 

är projektanställd på halvtid vid Regionförbundet i Kalmar län. 

Nu gällande handlingsprogram avslutas alltså vid nästa årsskifte, men strategin är långsiktig och 

förutsätter att processen ska fortsätta. Under 2013 har även den kraftfula innovationsmiljön "Smart 

Housing Småland" (SHS) etablerats. SHS kommer att under lång tid stimulera utvecklingen av trä i 

byggande, vilket till en del påverkar Träregion Smålands strategiska inriktning och prioriteringar. 

styrgruppen har därför beslutat att redovisa resultaten av det första handlingsprogrammet och 

föreslå huvudmännen att ge styrgruppen i uppdrag att uppdatera strategin och ta fram ett nytt 

förslag till handlingsprogram för åren 2015-2017. Denna rapport beskriver resultat och så långt 

möjligt effekter av de första två åren med Träregion Småland. Efter en inledande samlad bedömning 



görs en genomgång insats för insats. Avslutningsvis redovisas ett förslag till utgångspunkter för en 

uppdaterad strategi och ett handlingsprogram för 2015-2017. 

Vad har vi uppnått med kraftsamlingen Träregion Småland hittills? 

· <;'lw'a~'·t::'il ,,·, 

styrgruppens samlade bedömning är att arbetet med Träregion Småland har varit och är framgångs

rikt. Att utgångspunkten och perspektivet är Småland möts av mycket positiva reaktioner från del

tagande företag och andra berörda aktörer. Det ger också en samlad styrka i genomförande av 

insatser och i kontakter med omvärlden. Huvudmännens beslut att inrätta en gemensam styrgrupp 

och tillämpa en samlad metod med gemensam administration och budget för insatserna har alltså 

visat sig framsynt. Det småländska helhetsgreppet är en påtaglig f ramgångsfaktor i arbetet. 

Begreppet ("varumärket") Träregion Småland har börja etablerats på olika arenor. 

l den antagna strategin- Tänk trä för ett hållbartSmålandl-finns nedanstående mål med 

styrgruppens bedömning av måluppfyllelse i kursiv stil efter. Som framgår är uppsatta mål uppfyllda 

eller är på väg att nås, även om det kan finnas skäl att arbeta vidare med några av dem. 

• Utveckla en trärelaterad industri med hög nationell och internationell konkurrenskraft. 

Ett långsiktigt inriktningsmål som vi bedömer delvis vor uppfyllt innan arbetet startade, men 
som behöver arbetas vidare med. 

• Hög tillgänglighet stad- landsbygd för att underlätta rekrytering och arbets pendling. 

Ett likaså långsiktigt inriktningsmål som finns med som en följd av att flera företag påpekade 

vikten av bro pendlingsmöjligheter för att kunna rekrytera personal. Det är tveksamt om ett 
mål som knoppost kon påverkos inom romen för Träregion Smålands arbete ska vara kvar 
som ett mål i strategin. 

• Gemensam småländsk prioritering av insatser senast under 2012. 

l och med att handlingsprogrammet beslutades och finansierades med en gemensom budget 

sker gemensamma bedömningar och prioriteringar. 

• Stärkt samverkan mellan företag- akademi - samhälle ("triple hel ix'') 

Genom flera olika insatser anser vi att detta mål är uppfyllt. Förutom innovationsmiljön 
Smort Housing Småland och företogsforskarskolan Pro Wood {se nästa punkt) sker också 
kontinuerliga somverkansaktiviteter inom ramen för coochningsprojektet. Somverkan kan 

dvck alltid utvecklas ytterligate. 

• Samverkan mellan näringen och akademin ska stärkas genom särskilda satsningar vid Linne

universitetet, Högskolan i Jönköping och Linköpings Universitet och även CBBT och SP Trätek. 

Två kraftfulla satsningar som bidrar till måluppfyllelsen hor genomförts. Träregion Småland 
bidrog aktivt i ansökningsarbetet för innovationsmiljön Smart Housing Småland. Mycket talar 
för att det stöd som det somlade offentliga Småland där uppvisade var en förutsättning för 
Vinnovas positiva beslut. Den andra satsningen är den av Träregion Småland initierade 
företagsforskarskolan ProWood {se nedan) som K K-stiftelsen beviljat stöd till. 



• En gemensamt framtagen och hos branschen förankrad kompetensförsörjningsplan beslutad 

senast under 2012. 

Målet är ännu inte nått, men genom arbetet i branschrådet (se nedan) har grunden lagts. Ett 

underlag i form av en omfattande kartläggning av företagens behov är gjord och ett gemen

samt analysarbete pågår. Målet beräknas vara uppfyllt under 2014. 

• En tydlig rollfördelning mellan aktörerna i innovationssystemet ska utarbetas utifrån denna 

strategis förslag och börja tillämpas under 2012. 

Den gemensamma grunden i form av strategin och en ständigt pågående dialog inom ramen 

för vårt arbete innebär att rollfördelningen successivt blir tydligare och målet därmed nås. 

• Den småländska andelen av nationella FoU-resurser för branschen ska öka från idag ca fem 

procent till 20 procent år 2020. 

Genom nationella medel till Smart Housing Småland och ProWood är bedömningen att vi 

närmar oss målet, men till nästa uppföljning bör en analys göras som visar faktisk bild. 

2 Profilering 
Tre mötesplatser och aktörer i Småland, en i varje län, har i uppdrag att marknadsföra Träregion 

Småland. De tre är Träcentrum i Nässjö, Möbelriket i Lammhult och Virserums Konsthall, var och en 

med sitt särskilda kompetensområde. Två personer från varje aktör ingår tillsammans med process

ledaren i en projektgrupp som planerar de olika aktiviteterna. 

Aktiviteter 

Genomförande sker som regel i anslutning till redan etablerade forum som exempelvis Träslaget, 

Möbelriksdagen och Trätriennalen, men även "egna" satsningar görs. Bland genomförda aktiviteter 

kan särskilt nämnas: 

• Framtagning av grafisk profil inklusive logotypen "Wood-The heart of Småland" och 

hemsidan www.traregionsmaland.se. Logotypen har använts av de övriga delprojekten i 

Träregion Småland och dessa har också rapporterat aktuella händelser till hems idan. 

• Lansering av hela kraftsamlingen Träregion Småland den 16 november 2012 i Stockaryd med 

omkring 150 deltagare, varav ett 50-tal från näringslivet. Bland talarna fanns landsbygds

minister Eskil Erlandsson, de tre regionförbundsordförandena och de tre landshövdingarna. 

• Produktion av två informationsbroschyrer om Träregion Småland. Förutom spridning vid 

olika arrangemang där vi närvarat, har broschyrerna skickats till samtliga 33 kommuner för 

utdelning till kommunfullmäktige. 

• Presentation av Träregion Småland vid så gott som samtliga småländska kommuners 

kommunstyrelse eller arbetsutskott under våren/sommaren 2013. 

• Deltagande med egen monter och ett litet trähus i den svenska paviljongen vid 

Milanomässan i april2013 och vid Möbelmässan i Stockholm i februari 2014. 

• Design och produktion av en utställning om Träregion Småland och det småländska 

byggandet i trä som visats på Möbelriksdagen och Möbelmässan och som planeras turnera 

runt till kommunerna i Småland. 

• Seminarier vid Möbelriksdagen 2013 (Lammhult) och 2014 (Skillingaryd). 

Planerade aktiviteter under 2014 är följande: 



• Under Almedalsveckan kommer Träregion Småland att tillsammans med Smart Housing vara 

på plats och på olika sätt profilera Småland som en ledande träregion i Europa och som ett 

centrum för industriellt byggande i trä och glas. Bl a genomförs sex miniseminarier. 

• Uppföljande besök hos kommunstyrelse/arbetsutskott för redovisning av resultat och 

information/diskussion om det fortsatta arbetet. 

• Genomförande av en småländsk Trävecka i november tillsammans med kommuner, företag 

och många andra aktörer. 

F .• ( 

Profileringsprojektet har en budget för 2012-2014 på 4,5 mkr, helt finansierad av Träregion Småland. 

Vid vissa tillfällen har ytterligare medel beviljats från projektpotten, exempelvis deltagandet i Milano 

(250 tkr), en andra informationsbroschyr (90 tkr) och de planerade aktiviteterna Almedalen (250 tkr) 

och Träveckan (200 tkr). Dessa aktiviteter har inte funnits med i den ursprungliga projektbudgeten, 

eftersom de var svåra att förutse när budgeten gjordes i ett tidigt skede. 

Uh~i ·i 1~ 
Det är svårt att exakt mäta vilka resultat och effekter ett profileringsarbete uppnår. Dels handlar det 

om hur väl mottagarna på olika marknader uppfattar budskapet, dels handlar det oftast om långa 

processer och vårt arbete har ännu bara pågått i två år. Med den reservationen gör vi ändå följande 

bedömning av profileringsprojektets resultat så här långt. 

Efter en något trevande start med en hel del tid för att få kunskap om respektive organisations 

verksamhet, kompetensprofil och arbetssätt, har samarbetet utvecklats positivt. Genom att dra nytta 

av respektive aktörs inarbetade aktiviteter har arbetet blivit resurseffektivt. Med en gemensam 

planering som grund har aktörerna stöttat varandras aktiviteter. Man kan säga att l+ l +l har blivit 

mer än 3. 

Projektet har börjat lägga en grund för ett gemensamt paraply för träfrågor i Småland. Fokus har 

legat på strategiska frågor samtidigt som genomförda aktiviteter har varit breda och operativa till sin 

karaktär. Logotypen Wood- the Heart of Småland finns med på trycksaker, hemsidor, nyhets brev, 

tidningsartiklar, roll-u ps etc. Begreppet ("varumärket") Träregion Småland har därmed börjat 

etableras i många olika sammanhang. 

Genom att vi har skapat en grafisk profil och genom att denna används i många sammanhang stärker 

vi inte bara regionens företag utan också regionens innovationssystem. Om man kan påvisa mot 

finansierande myndigheter som Vinnova, KK-stiftelsen och Tillväxtverket att ett visst projekt är en del 

av det som händer i Träregion Småland kan stödmöjligheterna öka. Ju större synlighet på den 

nationella nivån, desto större möjligheter till genomslag och långs1kt1g utdelnmg. 

Samtidigt är det uppenbart att den regionala och framför allt den lokala förankringen måste 

förbättras i det fortsatta arbetet. Genom att få tillgång till regionala aktörers och kommuners 

informationsverksamhet kommer en bredare och bättre spridning av olika budskap att kunna ske. 

Projektet behöver också ta fram och utveckla en egen bildbank och en textbank med gemensamma 

värdeord. Först då kan vi på ett gemensamt, konsekvent och slagfärdigt sätt förmedla att den 

småländska trärelaterade industrin är modern och framgångsrik och att utbildningarna som försörjer 

företagen med arbetskraft är intressanta och leder till attraktiva jobb. En bra " storytelling" är viktig. 



Träregion Småland har som framgår ovan hittills mest profilerat sig via andras arrangemang och 

aktiviteter. Så bör det också vara utifrån ett resurseffektivt perspektiv. Det finns dock skäl att någon 

gång per år genomföra ett eget arrangemang för att förstärka budskapet. Om den faller väl ut kan 

den planerade Träveckan i november i år bli ett sådant årligt återkommande arrangemang. 

1 ~oachning av sm t o h '"lede Is to t ~i.:' ·et 1.; 
På samma sätt som små och medelstora företag (SME) i andra branscher står många trärelaterade 

industrier inför utmaningar som ägarväxling, ökat marknadsstrategiskt tänkande, säljkompetens och 

koppling till akademin. Här behövs i många fall coachning och mentorsinsatser som hjälp på vägen. 

Träcentrum har därför inom ramen för gällande handlingsprogram ett uppdrag att svara för riktade 

insatser mot företag, företagsnätverk och enskilda personer för att stödja dessa små och medelstora 

företag. Projektet arbetar enligt en kvalitetssäkrad process, där man identifierar företagen och 

initierar och utvärderar insatserna, medan själva genomförandet av de olika utvecklings- och 

utbildningsaktiviteterna till stor del utförs av universitet och högskolor, gymnasieskolor, lärcentrum, 

institut, övriga IUC-bolag (Industriella Utvecklings Centrum) och fristående konsulter. 

Två projektledare har anställts vid Träcentrum för uppdraget. Coachningsprojektet har en budget på 

drygt 8 mkr 2012-2014, varav Träregion Småland står för 4,8 mkr och Regionala fonden för 2,8 mkr. 

Omkring 110 företag, jämnt fördelade mellan delbranscher och län, har valts ut och erbjudits en 

genomlysning av företaget. Alla företag har besökts och intervjuats och behovsanalyser har gjorts. 

Varje företag har sedan fått sitt förslag till handlingsplan. Drygt 300 personer på företagen har 

deltagit i olika projektaktiviteter. 

Bland aktiviteter och resultat kan särskilt nämnas följande . 

../ Utvecklingsprojekt pågår på drygt 30 företag och mindre projekt på ett 50-tal företag . 

../ Fyra nya nätverk har startats- VD-nätverk, produktionsledarnätverk, exportnätverk och 

marknadsnätverk -och ett femte för unga företagsledare är på gång . 

../ Sex seminarier har genomförts och/eller pågår: marknadsföring, LEAN, export, försäljning, 

energieffektivisering och inspiration . 

../ Projektet har samarbetat med Alm i Företagspartner, EEN (Enterprise Europe Network), 

Business Sweden, Energikontoret i Småland, SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut), 

Högskolan i Jönköping och Linneuniversitetet 

../ Projektet har hjälpt 14 företag att få innovationscheckar a 100 000 kr och knappt tio företag 

att få hjälp att söka investeringsstöd och andra typer av företagsstöd . 

../ Analyserna i projektet låg till grund för en framgångsrik kompetensutvecklingsinsats för 19 

företag i Jönköpings län (finansierad av regionförbundet) . 

../ Förmedling av en handfull nya affärskontakter nationellt och internationellt och hjälp vid 

rekryteringsprocesser av personal i olika befattningar . 

./ Ihopkoppling av studenter med olika företag för examensjobb eller andra projekt för att lösa 

ett specifikt problem för företaget. 

../ Företagen har kunnat satsa på att utveckla ny teknik, nya produktionsprocesser och nya 

produkter. l ett fall har företaget efter en organisationsöversyn beslutat nyanställa en 

produktionstekniker, en kompetens man inte hade tidigare . 

../ Sju företag har som ett resultat av coachningsprojektet gått med i ett nytt projekt som 

Högskolan i Jönköping nyligen fick beviljat från Vinnova och som även Träregion Småland 



medfinansierar. Projektet handlar om formalisering och strukturering av ledningsarbete i 

små och medelstora företag. 

Utvärdering 

Företagen behöver och uppskattar en neutral part som förutsättningslöst och regelbundet diskuterar 

utvecklingsbehov med dem. Efter en viss tröghet i början har företagen, efterhand som projektet 

fortskridit och återkoppling har skett, varit mogna att sätta igång utvecklingsprojekt utifrån fram

tagen handlingsplan. Företagen har även uttryck sig positivt om att coacherna inte har kommit för att 

sälja en produkt utan frågat efter företagens behov. 

styrkan med arbetsmetodiken är att så ofta som möjligt vara två kompletterande kompetenser vid 

varje besök. Den bredd på kompetens som finns på Träcentrum inom marknad, ytbehandling, 

material, produktion, verktyg och produktionseffektivisering har varit värdefull för att kunna matcha 

företagets behov med rätt kompetens vid coachning och återkopplingar. Att externa konsulter i vissa 

fall kopplats in för att göra fördjupade analyser har också uppskattats. 

Resultaten så här långt visar på den utvecklingsförmåga som finns i den småländska träindustrin. 

Coachningsprojektet har fått ett tiotal företag att börja arbeta med miljöfrågorna. Projektet har 

också i minst två fall bidragit till att arbetstillfällen har räddats. Det är en process för företagen att 

komma igång med utvecklingsinsatser, men när de är igång upptäcks nya behovsområden. Vid de 

uppföljande besöken och analyserna har det dykt upp utvecklingsprojekt som man inte kunde ana vid 

första besöket. Exempelvis kan en ökad internationalisering när det gäller leverantörskedjor vara en 

möjlighet för de företag som kommit en bit i sin utveckling. 

En möjlig framtid för coachningsprojektet kan följa två spår. Det ena är en fortsättning för de företag 

som redan är igång, Efterhand som de mognar som företag vågar de gå in i större utvecklingsprojekt 

tillsammans med lärosäten och institut. Kärnan i coachningsprojektet är just att på en grundläggande 

nivå stimulera utvecklingsinsatser som startar mognadsprocessen och förberedelserna för större 

FoU-insatser med högskolor/universitet och forskningsinstitut. Det andra framtidsspåret är helt 

enkelt att få in nya företag i coachningsarbetet. 

+. ,) 'etage;;:- "!~'"trsko'rul Pro-· ·o- ·J 
Det är av stor vikt att den småländska trärelaterade industrin antar utmaningen att öka innovations

takten för att möta framtida konkurrens. l ägarnas och ledningarnas hantering av beslut om utveck

ling av produkter, effektivisering av produktionen, sökande efter marknader osv. kan universitet och 

högskolor vara en viktig del. Det förutsätter att man samverkar på ett bra sätt mellan företagen och 

akademierna och att forskning/utveckling sker utifrån företagens behov. Identifierade utmaningar är 

• Effektivare produktion 

• Ökad innovationstakt 

• Högre grad av kundanpassning 

• Bättre förmåga att leverera komplexa produkter 

• Högra andel verksamhet som adderar värde 

• Höja kompetensnivån i företagen 

Mot den bakgrunden formulerades insatsen att etablera en Småländsk Träföretagsforskarskola med 

hjälp av KK-stiftelsens program Företagsforskarskolor. Efter ett omfattande ansökningsarbete 



lämnade Högskolan i Jönköping tillsammans med Linneuniversitetet in en ansökan i mitten av 

september 2013 och fick den beviljad av KK-stiftelsen i december. KK-stiftelsen går in med 18 mkr 

under sex år. 

Fem företag (Kabe Husvagnar, Flexator, lnwido, Södra Interiör och BWG Homes) och forsknings

institutet SP Trä är klara för deltagande, men arbetet fortsätter för att få med fler företag. Målet är 

tio industridoktorander som ska specialisera sig på områden för att möta de behov som företagen 

har angett. ProWood innebär att kunskap om industriell produktframställning och särskilda behov 

inom träindustrin kombineras för att bidra till ökad konkurrenskraft. 

Företagsforskarskolan ProWood kommer att starta i september i år. Den totala budgeten inklusive 

stöd från näringslivet, lärosätena och Träregion Småland är över 50 miljoner kronor under sex år. 

Ut\: ä ·dering 
Att utvärdera ProWood är av uppenbara skäl ännu inte möjligt, men själva etableraodet av en 

företagsforskarskola är en stor framgång. Förutom att det stärker samverkan mellan den 

trärelaterade industrin och akademin- främst de småländska lärosätena- och ger deltagande 

företag bättre förutsättningar att möta framtiden, innebär ProWood att kontakterna och samarbetet 

mellan Högskolan i Jönköping och Linneuniversitetet ökar och fördjupas. Det kan i sin tur ge andra 

positiva spin-off effekter både generellt för de båda lärosätena och för Småland och specifikt för den 

trärelaterade industrin. 

"Jättekul att se att ni landat denna satsning hos er till slut. Ser fram emot att vi om 5-10 år kan se hur detta och vår satsning 

på Smart Hausing inom VINNVÄXT tillsammans gjort att Småland positianerat sig ordentligt internationellt inom trä och 

träbyggnad." (Göran Andersson, Vinnova J 

5. Branschråd Trä i Småland 
Behovsstyrd kompetensförsörjning är en av de viktigaste strategiska frågorna för många industri

företag. Det gäller i högsta grad även för den småländska trärelaterade industrin. För att få till stånd 

ett partssammansatt forum för kompetensförsörjningsfrågor inrättades därför 2012 ett branschråd 

med företrädare för trärelaterade företag, TMF, GS-facket, Arbetsförmedlingen, Regionförbunden 

och utbildningsanordnare. 

Syftet med Branschråd Trä i Småland är att hitta modeller för ett djupare samarbete mellan 

arbetsgivare och utbildningsanordnare för att bättre klara den framtida kompetensförsörjningen. 

Målen är dels att företagen får god tillgång till den arbetskraft som efterfrågas, dels att Småland har 

en effektiv utbildningsverksamhet som svarar upp mot kompetensbehoven. 

Branschrådet sammanträder ca tre gånger per år och arbetet samordnades till en början av Arbets

förmedlingen. Sedan början av 2014 är organisation och sammansättning av branschrådet till en del 

förändrad. Ordföranden kommer från näringslivet och administration och samordning sköts gemen

samt av Regionförbundet i Jönköping, Regionförbundet i Södra Småland, Arbetsförmedlingen och 

Träcentrum. Sammansättningen av rådet speglar nu bättre olika delar i Småland. 

En kartläggning av kompetens- och rekryteringsbehov, grundad på intervjuer med företagen i 

Småland, färdigställdes hösten 2013. Med den som grund och kompletterat med annat pågående 

analysarbete, bland annat inom ramen för arbetet med s.k. kompetensplattformar, kan relevanta 

utbildningar på olika nivåer komma att startas. För att utbildningar ska komma igång och få en 



långsiktig bärighet, krävs dock individer som är intresserade att söka utbildningarna. Rådet arbetar 

därför även med attityder till industriarbete hos ungdomar, föräldrar och samhället i stort, för att öka 

intresset för branschen. 

Jt\-;irdering 
Det finns visserligen kunskap om förhållandena avseende personalförsörjning i ett nationellt 

perspektiv, men frågan är hur väl det avspeglar situationen i Småland. Branschrådet håller på att 

etablera sig som ett forum för att diskutera de småländska företagens kompetensförsörjning och 

utformningen av för regionen adekvata träutbildningar. Det är ett stort steg i rätt riktning för då kan 

vi agera utifrån ett regionalt småländskt perspektiv, vilket ökar träffsäkerheten i åtgärderna. Ett 

exempel är en satsning på yrkesintroduktion hos trärelaterade företag för ungdomar i regionen. TMF 

och Industriarbetsgivarna kommer att placera en särskild projektledare i Småland för denna satsning. 

Branschrådet har kommit en bit på väg och bedömningen är att forumet fungerar allt bättre. Man 

behöver dock utveckla sitt arbete på olika sätt och branschrådet har främst två utmaningar. Den ena 

är att stimulera fler företag att engagera sig i arbetet för att bredda diskussionen och få en ännu 

bättre bild av behoven i Småland. Att ordföranden nu kommer från näringslivet ökar möjligheterna 

på det området. Den andra utmaningen är att hitta formerna för ett framgångsrikt arbete med att 

påverka ungdomars (och föräldrars!) attityder till industriarbete i allmänhet och arbete i den 

trärelaterade industrin i synnerhet. 

6. Gemensam projektpott 
l gällande handlingsprogram finns medel avsatta i en projektpott som på ett enkelt och samordnat 

sätt hanterar projektansökningar som ligger i linje med strategin. Initialt var potten knappt en halv 

mkr per år, men genom omfördelning i budgeten har potten kunnat ökas på en del. Följande projekt 

har beviljats medel från projektpotten: 

Planeringsbidrag Smart Housing Småland (SP Trä) 

Träregion Småland goes Milano (Möbelriket) 

100 tkr 

250 tkr 

Bra bostäder för små hushåll (Växjö kommun) 830 t kr 

Bygga nu - trähustävling, kommunikationsarbete (Virserums Konsthall) 280 tkr 

Ansökningsarbete/företagskontakter ProWood (Träcentrum) 

Organiserat strategi- och ledningsarbete i SME (IHH) 

Informationsbroschyr (profileringsprojektet) 

Almedalen 2014 (profileringsprojektet) 

Träveckan 2014 (profileringsprojektet) 

Sågyerksexportsatsning_till Kina {Smålands Shanghaikontor) 

Ut\ ~irdering 

150 tkr 

150 tkr 

90 tkr 

250 tkr 

200 tkr 

75 tkr ----

En gemensam projektpott är ett innovativt och förenklat sätt att hantera projektansökningar som 

finansieras av aktörer i tre län. Modellen ligger väl i linje med tanken på en småländsk kraftsamling 

och målet att göra gemensamma prioriteringar. Modellen uppskattas också mycket av de blivande 

projektägarna som bara behöver vända sig till en instans- styrgruppen för Träregion Småland. Som 

styrgruppen ser det bör arbetssättet fortsätta i ett kommande handlingsprogram. 



7. Gemensam samordningstjänst 
En resursperson och process ledare för att samordna insatserna i handlingsprogrammet har varit 

anställd på halvtid vid Regionförbundet i Kalmar sedan juni 2012. 

Utvärdering 

styrgruppens bedömning, grundad på bland annat de olika utföramas erfarenheter, är att det har 

varit nödvändigt med en särskild processledare för att arbetet skulle kunna drivas på ett offensivt 

sätt. Förutom att delta i de olika insatsernas planering och genomförande har processledaren 

representerat Träregion Småland i många sammanhang och informerat om arbetet vid ett stort antal 

tillfällen. 

styrgruppen anser att någon form av samordningstjänst kommer att behövas även i det fortsatta 

arbetet. storleken får bestämmas utifrån omfattningen av kommande handlingsprogram. 

Utgångspunkter för en uppdaterad trästrategi och ett handlings
program för 2015- 2017 
Träregion Småland är inget projekt. Träregion Småland är en småländsk kraftsamling och en 

långsiktig process med en vision år 2020 att sträva emot. Mycket talar för att det även efter 2020 

finns goda skäl att fortsätta arbetet. 

Som nämndes inledningsvis i denna rapport finns det anledning att se över och uppdatera den 

gällande strategin utifrån vissa nya förutsättningar. styrgruppen föreslår också att huvudmännen och 

finansiärerna med rapporten som grund beslutar att ge styrgruppen i uppdrag att ta fram ett förslag 

till handlingsprogram för åren 2015-2017. 

Vi föreslår att arbetet baseras på följande utgångspunkter. 

l. Visionen/målbilden- Småland är 2020 en ledande träregion i Europa - ligger fast. Vi bör 

dock utveckla några frågor, t ex: Vad innebär det att bli en ledande träregion? Vad saknas 

idag för att vi ska vara det? Vad är andra regioner bra på och vad behöver vi förbättra? Vad 

ska vi bli bäst på? 

2. Eftersom de flesta målen i nuvarande strategi är uppnådda alternativt inte relevanta, bör ett 

antal nya formuleras. 

3. strategin och handlingsprogrammet bör vara ett dokument. Det underlättar för berörda och 

det blir tydligare vid beslutsfattandet. 

4. Under 2013 har den kraftfula innovationsmiljön "Smart Housing Småland" (SHS) etablerats. 

SHS kommer att under lång tid stimulera utvecklingen av trä (och glas) i byggande, vilket till 

en del påverkar Träregion Smålands strategiska inriktning och prioriteringar. 

5. Utvärderingen av handlingsprogrammet 2012-2014 och erfarenheterna från de första årens 

arbete ska tillsammans med den uppdaterade strategin ligga till grund för det nya 

handlingsprogrammet. 



6. Preliminärt bedöms att insatserna profilering, coachning och branschråd (kompetens

försörjning) bör fortsätta i det nya programmet. En gemensam projektpott bör också finnas 

kvar. 

7. Någon form av samlad processledning och samordningsfunktion behövs även i 

fortsättningen. 

8. Bland nya insatsområden kan diskuteras att utforma en tydligare internationell ansats 

(exempelvis att bygga upp internationella natverk för att stimulera utomnordisk export och 

öka samverkan i Östersjöregionen), att utveckla lövträslagens affärsmöjligheter, att lyfta 

fram biobaserade material och att titta på nya användningsområden för materialet trä. 

9. strategin och handlingsprogrammet bör beslutas helst i september och allra senast i oktober 

i år. 

10. Den årliga finansieringen från huvudmännen av ett nytt handlingsprogram bör ligga på 

ungefär samma nivå som hittills, dvs. fyra-fem mkr. Med den som grund finns goda 

möjligheter att söka medfinansiering för genomförande av projektinsatser i det nya 

strukturfondsprogrammet och hos olika nationella finansiärer. 
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