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Underlag till projektbeslut 
Projektnamn: 
Projektägare: 
År och månad för projektstart: 
År och månad för projektavslut: 
status: 

Tidigare beslut: 

Utbetalda medel: 

Gnosjöregionens Näringslivsråd 

Gislaveds Näringsliv AB 

2014-03 

2016-02 

Nytt 

Projektägarens ansökan fim1s som bilaga. 

Regionförbundets kommentarer till ansökan 
Under längre tid har det i Gnosjöregionen (GGVV) drivits en tanke om ökat kommunalt 

näringslivssamarbete i hela länet. Parallellt med detta har man med start under 2012 

genomfört en omfattande förstudie i Gnosjöregionen där man analyserat regionens 

utmaningar och utvecklingsbehov med bl.a. medfinansiering från Tillväxtverket och i nära 
samverkan med näringslivet. Ett resultatavförstudien är att bilda det gemensamma organ 

som beskrivs i derrna ansökan för att i samverkan mellan kommunerna och näringslivet möta 

framtida utmaningar och vidta nödvändiga åtgärder. Arbetsmodellens utfornming ger 

möjlighet till en önskvärd vidareutveckling där hela länets näiingslivsarbete samordnas på ett 
tydligare sätt. Och bl.a. härfOr firms avsatt resurser i projektet får erfarenhetsspridning och 

lärande till övriga länet. 

Ansökans koppling till delstrategier enligt Regionala utvecklingsstrategin, RUS 
Hela satsningen kan ses som ett sätt att möta frågan kring "Regional kraftsamling och 

ledarskap" som lyfts fram som betydelsefullt i den regionala utvecklingsstrategin. Detta 

stöds även av OECD:s analys. Härutöver kan projektet förväntas ha stor påverkan vad gäller 

att stärka det befintliga näringslivet som i Gnosjöregionen tydligt domineras av industri 

vilket kopplar an mot strategin om en internationellt ledande industriregion. 
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Ansökans effekt på framgångsfaktorerna i RUS 

Kunskap och kompetens: lZI Positiv ONeutral D Negativ 

Kommunikationer: lZI Positiv ONeutral ·D Negativ 

Innovation: lZI Positiv .ONeutral D Negativ 

Klimat och energi: D Positiv lZI Neutral D Negativ 

Attraktivitet: lZI Positiv ONeutral D Negativ 

Globalisering: lZI Positiv ONeutral D Negativ 

Regional kraftsamling och ledarskap: lZI Positiv ONeutral D Negativ 

Ekonomisk bedönming till förslag till stödbelopp 

Sökt belopp utgör 50 % av kostnaderna. I och med att det finns ett lärande och 

erfarenhetsspridning till övriga länet inbyggt i projektet, bedöms sökt belopp rimligt. 

Förslag till särskilda villkor för beslut 

Ansökan om utbetalning skall göras minst två gånger per år och senast 15 december 
innevarande år, annars kan projektbidraget för årets beslut förfalla. Årlig 

förlängningsansökan krävs. Med detta förslag till beslut anser Regionförbundet att 

medfinansieringsåtaganden är fullgjorda vad gäller projektinitiativ under projektets 

löptid. 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 
År 2014 

År 2015 

År 2016 

1100 000 kr 

l 100 000 kr 

l 100 000 kr 

Utbetalningsprognos 
År 2014 beräknar vi att betala ut: 7 50 000 kr. 

l Nationell strategisk prioritering 

2g Nationell ämneskategorisering 

1:1-medel 

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

Kostnader 2014 2015 

Egen personal l 017 720 l 058 429 

(ink!. sociala avgifter) 
Antal timmar: 1980 

Lönekostnad pertimme: 514 

Extema tjänster 916 032 952 673 

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

Ovriga kostnader (ange 266 248 276 898 

kostnadsspecifikation i bilaga) 
~ 

Summa kostnader 2 200 000 2 288 000 

Mäkter o o 
Summa 2 200 000 2 288 000 

. År Ar 
Finansiär 2014 2015 

Kommunerna i GGVV l 000 000 l 040 000 

Näringslivsbolag/motsv. GGVV 100 000 104 000 

Regionförbundet 1100 000 l 144 000 

Summa 2 200 000 2 288 000 

Förutsättningar för beslutet 

Ar 
2016 Totalt 

l JOO 766 3176915 

990 780 2 859 485 

o o 
o o 

287 974 831 120 

2 379 520 6 867 520 

o o 
2 379 520 6 867 520 

Ar 
2016 Totalt 

l 081 600 3 121 600 

108 160 312 160 

l 189 760 3 433 760 

2 379 520 6 867 520 

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 

Pro'ekt markera aktuell ruta 

Uppnitter om projektet 
Projektnamn 
Gnosjöregionens Näringslivsråd 
Projektperiod Sökt belopp från Regionförbundet 

(totalbelopp) 
2014-03-0 l - 2016-02-29 3433760 

Uppgifter om sökande 
Projektägare E-post 

ANKOM 
01 2 ,, zc:~ u .... \J 

Dn f __llJ..r.(.'2. ................ 

Totalkostnad 

6867520 

Gislaveds Näringsliv AB anders(ii)gna.se 
Postadress Telefon 
Anderstorpsvägen 24 0371 80600 
Postnummer och ort Mobiltelefon 
32336 Gislavcd 070 5637020 
Organisationsnummer l CFAR-nummer" Plusgiro l Bankgiro 
556661-9861 43160241 5899-4328 
Ar sökande momsredovisningsskyldig för projektet? Gäller ansökan medfinansiering för E U-stöd? 
IZI Ja D Nei D Ja 1Z1 Nei 
•• Arbetssta lienummer enligt Stat1st1ska centralbyrån (Tfn. 019-17 60 00) 

p . ktl d ro Je e are 
Namn Telefon 
Anders Ahlström se ovan 
E-post Mobiltelefon 
anders(ii)gna.se se ovan 

Ekonomihantering 
Namn Telefon 
Christina Andersson 0371-226971 
E-post Mobiltelefon 
christina(ii)gna.se 072 2326971 

Datum 

2014-01-24 

Blankettversion 

2010-03-02 

Antal sidor 

1 (1 O) 

Projektbeskrivning med kostnads- och finansieringsbudget ska bifogas (se bilaga) 

/ 
~ct''-'·"'""·f(c; att företråCiä sökanden 

REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN 
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Bilaga till ansökan om regionala projektmedel 
Jönköpings län 

Sammanfattning av projektet (Max 2 000 tecken) 

2(10) 

Under ett drygt år 2012- 2013 har en regional mobilisering genomförts av näringslivet och 
kommunerna i Gnosjöregionen. Arbetet har drivits under benämningen "Framtid 
Gnosjöregionen" och utförts av näringslivsorganisationerna på uppdrag av kommunerna. 
Utgångspunkten för arbetet är vikande befolkningsunderlag och omfattande 
strukturförändringar i näringslivet. Mer än 60 möten och seminarier har genomförts. Över l 00 
personer- företagare, politiker, forskare och tjänstemän - har deltagit och bidragit med ideer 
till projektet som avslutades sommaren 2013. 
Från företagarhåll har man varit speciellt fokuserad på att arbetet med Framtid 
Gnosjöregionen och etableringen av Gnosjöregionens Näringslivsråd ska ge konkreta och 
mätbara resultat. Det övergripande målet med Framtid Gnosjöregionen är att etablera ett 
gemensamt tillväxtarbete i form av ett näringslivsråd/näringslivsorgan i Gnosjöregionen. 
Fyra huvudsakliga delmål har definierats och genomförts: 
A. En kartläggning av näringslivets utvecklingsbehov och viljeinriktningar med regionens 
tillväxtarbete har genomförts bland företagen och i kommunerna i Gnosjöregionen. 
B. En arbetsmodell för analys och prioritering av gemensamma satsningar för regionens 
tillväxt inom näringslivet har tagits fram och processats i samverkan mellan det regionala 
näringslivet och kommunerna i Gnosjöregionen. 
C. En struktur för en gemensam utvecklingsorganisation/ett gemensamt näringslivsråd har 
tagits fram av näringslivs bolagen, kommun-, företags- och regionala representanter i 
samarbete med processledaren. 
D. Ett förslag till en gemensam utvecklingsorganisation/näringslivsråd och dess 
verksamhetsinriktning har förankrats i det lokala/regionala näringslivet i Gnosjöregionen. 
Ovanstående arbete har dokumenterats i en slutrapport som fårdigställts i juni 2013. 

Näringslivet och kommunerna har beslutat att bilda Gnosjöregionens Näringslivsråd. 
Det fortsatta arbetet ska inriktas mot följande huvudområden. 
l. F öretagens konkurrenskraft 
2. Regionens attraktivitet 
3. Kompetensförsörjning och -utveckling 
Se bilaga l Projektbeskrivning för mer detaljerad information 

Projektet har en stark koppling till RUS, Regional Utvecklingsstrategi för Jönköpings län. 
Delstrategin "En internationellt ledande industriregion" kan ses som en referens till det tänkta 
arbetet. Samtliga aktivieter och projekt i Gnosjöregionens näringslivsråd kommer att beröra 
delstrategin. 
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Framtid Gnosjöregionen kommer att organiseras i form av en ideell förening med medlemmar 
från företag, näringslivsbolag, näringslivsorganisationer och kommuner, Den av parterna 
bildade ideella föreningen Gnosjöregionens näringslivsråd, ägs till 51 % av de fyra 
kommunerna och till49% av de fyra kommunernas lokala näringslivsråd. 
Rådets huvuduppgift är att vara styrande i arbetet med att hantera de behov som uttryckts av 
näringslivet, samt i pågående och framtida projekt som är relaterade till de behoven. Utöver 
nämnda ansvar har rådet även en uppgift som rådgivande instans för näringslivsfrågor som 
berör regional/kommunal utveckling. Detta innebär att styrelsen ska vara opolitisk och ej 
bemannas av politiskt aktiva personer. Den ideella föreningen styrs med hjälp av sitt ändamål 
och sina stadgar, som fastställs på årliga årsmöten och eller/extra 
medlemsmöten.Verksamheten ska underställas kommunal revision samt en extern revisor. 
Gnosjöregionens Näringslivsråd ska genomföra en årlig tillväxtkonferens som är öppen för 
alla i regionen och i hela länet. 

Syfte (Beskriv avsikten med projektet) 

Det huvudsakliga syftet med projektet är samverkan och bättre samordning med bibehållen 
lokal förankring vad beträffar näringslivsfrågorna i Gnosjöregionen. Genom Gnosjöregionens 
Näringslivsråd skapas en ny organisationsstruktur med syfte att driva gemensamma 
utvecklingsfrågor och projekt samt bidra till en ökad nationell och internationell 
konkurrenskraft för näringslivet. strukturen skall fungera som ett utvecklingsorgan i 
Gnosjöregionen, men även som en möjlighet för övriga länet att ta till sig. Vi vill betona att 
detta inte är ett traditionellt näringslivsarbete. Samarbetet bygger på behovsinventeringen och 
dialog mellan näringslivet, kommunernas politiker och tjänstemän, där vi inventerat nuläge, 
framtida behov och pågående verksamhet. Vi har sammanställt en förteckning över pågående 
näringslivsprojekt som bedrivs i samverkan mellan eller i enskilda GGVVkommuner (Bilaga 
2). 

3(10) 

Vi bedömer att de fyra GGVV kommunerna är ett naturligt område för samarbete, och att en 
förbättrad och fördjupad samverkan är helt oungänglig bl.a. därför att de fyra GGVV
kommunerna står inför liknande utvecklingsmöjligheter och utmaningar inom de närmaste 10-
20 åren. I dialogen mellan näringslivet och kommunernas politiker och tjänstemän har flera 
andra argument lagts fram som talar för samarbete, bl.a: 

- Större underlag för strategiska projekt; 
- Finansiella fördelar (större gemensam budget); 
- Bättre samlad kunskap om vilka "vi" är när vi söker oss ut i världen, när vi marknadsför oss 
osv.; 
- Mindre dubbelarbete och slöseri genom att vi kan undvika bl.a. kommunvisa: 
kompetenspaket för nyföretagare, gymnasieskolor med snarlika profiler sinsemellan, 
turismsatsningar, fritidsutbud, hem vändarprojekt eller attraktivitetsinsatser/ marknadsföring, 
osv.; 
- Bättre sammanställning, selektering, bearbetning och spridning av strategisk information om 
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utvecklingsfrågor (statistik om t. ex. pendling, arbetsmarknad, utbildningsmöjligheter, etc); 
- En gemensam arena och "en väg in" får externa aktörer (t.ex. BRJ, andra regioner, 
Regionfårbundet, högskolor/universitet etc) som vill samarbeta inom områden som prioriteras 
av näringslivet i GR; 
- Näringslivsansvariga kan "lyfta" frågorna som är av gemensamt intresse för många företag i 
fyra kommuner till GR-nivån. Det blir således en förbättrad samordning och samsyn kring 
vilka frågor som måste prioriteras bland insatserna som sker till fårmån får företagen i 
GGVV -regionen. 
- Samordnad spridning av goda erfarenheter till andra kommuner i länet och i Sverige. 
- Möjlighet att uveclda en arbetsmodell - en plattform- ett arbetssätt som kan användas även 
inom andra områden som inte primärt är näringslivsfrågor (t.ex. integrationsområdet). 

Mål (Vad ska projektet uppnå för resultat?) 

Övergripande verksamhetsmåL 
Det övergripande målet för Gnosjöregionens Näringslivsråd föreslås vara: Att bidra till att 
bryta den negativa dynamiken i form av arbetstillfållen och konkurrenskraft. 
Gnosjöregionen är i hög grad beroende av sin stora andel tillverkande företag, som i sin tur är 
beroende av det internationella konjunkturläget och av att kunna uppvisa såväl en hög 
kompetens som en hög produktivitet får att vara konkurrenskraftig. En ytterligare 
utmaning/möjlighet i detta läge är att majoriteten av regionens tillverkande företag består av 
många små och medelstora företag. Vi bygger en fårstärkt plattform får att kunna möta 
framtidens krav på konkurrenskraft och nya kompetenser. 

Mål 
Gnosjöregionens Näringslivsråd skall bidra till att öka tillväxten i näringslivet och till en 
befolkningstillväxt i Gnosjöregionen genom att utveckla de valda strategiska områdena: 

4(10) 

l. F öretagens konkurrenskraft i form av uppstart av nya marknader i Tyskland och de 
Nordiska länderna 2. Regionens attraktivitet. Här är näringslivsrådet endast rådgivande, varför 
inget projektmål kan sättas. 3 Kompetensförsörjning och -utveckling. Samtliga näringslivets 
behov skall vara kartlagda och aktiviteter uppstartade inom projekttiden. Rådet ska vara 
pådrivande och remissinstans i aktiviter/samverkansprojekt inom alla de tre strategiska 
områdena. 

Projektet fokuserar på lärande och om intresse finns kan erfarenheterna och kunskaperna 
spridas till övriga kommuner i länet. På så sätt kan samarbetsprocessen verka får att stärka 
näringslivet i hela Jönköpingsregionen. 

Vem/vilka vänder sig pro'ektet till?) 

Primär målgrupp är näringslivet i Gnosjöregionen. Sekundärt berörs utbildningsaktörer, 
konsulter, organisationer samt övriga näringslivsbolag i länets samtliga kommuner. 

Genomförande (Hur ska projektet genomföras, vilka aktiviteter är planerade?) 
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Verksamhet/ Aktiviteter 
Verksamheten är i huvudsak projektbaserad och kommer att styras och ledas av 
Gnosjöregionens Näringslivsråd. Följande samarbetsförslag har framkommit i projekt 
"Framtid Gnosjöregionen" om inriktning på framtida insatser: 

l. Företagens konkurrenskraft 
- Ett gemensamt internationaliseringsprojekt gentemot i första hand Tyskland och övriga 
nordiska länder för att skapa nya marknader. Ä ven lokala/regionala plattformar som Elmia 
och Affårsracet ses som betydelsefulla resurser får att utveckla för detta projekt. 
-En gemensam ambition att GGVV -kommunerna skall representera "Sveriges bästa lokala 
företagsklimat". (Idag är man inte långt ifrån det målet i såväl Svenskt Näringslivs 
Företagsenkät och SKL:s servicemätning). Detta är primärt kommunernas uppgift, men 
näringslivsrådet blir ett rådgivande organ för regionens näringsliv. 

-En gemensam satsning på "lnward lnvestments" i Gnosjöregionen 
Här handlar det om utveckla samarbetet med Business Sweden för att främja utländska 
investeringar i regionen. Detta arbete skall koordineras med Regionförbundets internationella 
satsningar samt det lokala, redan utvecklade arbetet, exempelvis inom mässverksamhet 

- Omvärldsbevakning, alltifrån moderna BI-verktyg fOr ett företags kompetensutveckling till 
kontakter med relevanta omvärldsbevakare/ nyhetsspridare som är av intresse får regionens 
företag. I projektet ska ett gemensamt verktyg för omvärldsbevakning tas fram och utvärderas, 
för att sen implementeras lokalt i Gnosjöregionen. I nästa fas skall övriga av länets kommuner 
beredas plats i verktyget, vilket stärker dess innehåll. 

2. Regionens attraktivitet 

a. Boende/livsmiljöutveckling 
- Näringslivsrådet verkar som pådrivare och remissinstans samt medverkar i de 
utvecklingsprojekt som skall bidra till den regionala attraktionskraften. Företagen själva utgör 
ju en viktig del av den regionala attraktionskraften i Gnosjöregionen. 

b. Infrastrukturutveckling 
- I den här frågan finns redan ett kommunpolitiskt samarbete inom GGVV som i sin 
förlängning även är en del av det regionala arbetet. I dessa frågor kan Gnosjöregionens 
näringslivsråd agera remissinstans för den gemensamma näringslivs- och 
samhällsutvecklingen och särskilt i de frågor som har betydelse får näringslivet. 
- PPP -projekt, gemensamma investeringar som delas mellan de offentliga och de privata 
delarna av näringslivet, har blivit alltmer vanliga under senare år. Eftersom 
näringslivsstrukturen i Gnosjöregionen huvudsakligen handlar om SME:s så kan 
Näringslivsrådet spela en roll även i detta avseende, utöver att enbart vara remissinstans till de 
investeringar som skall göras i vägar, bostäder etc. 
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3. Kompetensfårsärjning och -utveckling 
- Samtliga näringslivets behov skall vara kartlagda och konkreta aktiviteter uppstartade inom 
projekttiden. Verktyg för kompetensförsörjningsanalyser samt för en gemensam 
konjunkturbarometer för regionen skall tas fram. 
- Ökad samordning av såväl enskilda teknikprojekt (t.ex. det pågående automationsprojektet) 
och yrkesutbildningar som näringslivet (och då framförallt industrin) kräver. 
- Ökad regional samverkan mellan utbildningsaktörer och näringsliv. 
Uppdraget från näringslivet (de ca. 80 företagen som ingått i referensgmppen) är tydligt. 
Näringslivet kräver att kompetensproblematiken löses en gång för alla. För att klara detta 
behövs en översyn av innehåll och resurser i samtliga studieformer, från grundskola till 
högskola. 

I nästa steg planerar vi att utveckla de olika delprojekten som beskrivs övergripande ovan. 
Arbetet börjar med att kartlägga branschernas behov och identifiera de resurser (personer, 
finansiering, kunskap, etc.) som behövs för att driva arbetet i de olika delprojekten framåt. 

Projektet ARK; automation får regional konkurenskraft är ett gott exempel, som kan användas 
för att illustrera hur vi tänker oss att de olika delprojekten skall organiseras och bedrivas. I 
ARK har olika behov kartlagts, därefter har externa resurspersoner: konsulter, organisationer, 
forskare, etc. anlitats, som samarbetar med projektledning och styrgmpp. Här skall nämnas att 
behoven i sin tur kommer att ställa krav på kartläggning och ackreditering av regionens/länets 
samlade kompetenser. I ARK projektet identifierades behov inom bl.a. innovation och 
forskning. Vi förväntar oss att också processen i Framtid Gnosjöregionen kommer att leda 
fram tillliknande behovsbilder, och att de kan tillgodoses genom samverkan med bl.a. 
Högskolan i Jönköping, Innovationsfabrik Småland, Science Park-systemet och Almi. 

Här skall nämnas ytterligare ett önskemål som uttryckts av näringslivet i Gnosjöregionen, och 
som rör aktiviteter. Näringslivets representanter önskar fler tillrallen till möten, "hearings", 
frukostmöten, etc. om för näringslivet angelägna och aktuella frågor. Vi vill tillmötesgå även 
detta önskemål och behov inom ramen för processen, och räknar med att börja planera för 
dessa möten från 2014-01. Flera av de aktuella frågorna som t.ex. "kompetensutveckling", 
"attraktivitet" och "omvärldsbevakning" ryms dock inom "projektområdena" och kan därför 
samordnas inom ramen för verksamheten som sker inom respektive del projekt. ' 

Organisation 
Framtid Gnosjöregionen kommer att organiseras i en ideell förening med medlemmar från 
företag, näringslivsbolag, näringslivsorganisationer och kommuner. Den av parterna bildade 
ideella föreningen Gnosjöregionens näringslivsråd, ägs till 51 %av de fyra kommunerna och 
till 49 % av de fyra kommunernas lokala näringslivsråd. 

Styrelsen består av 13 ledamöter, varav 8 är representanter från näringslivet (två från 
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respektive kommun) samt 4 representanter från kommunerna. De kommunalatjänstemänenär 
utsedda av respektive kommunstyrelse. Utöver nämnda ledamöter finns en ordfOrande som 
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sina stadgar, som fastställs på årliga årsmöten och eller/extra medlemsmöten. 

Verksamheten ska underställas kommunal revision samt en extern revisor. 
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Rådets huvuduppgift är att vara styrande i arbetet med de av näringslivet framtagna behoven 
och därtill nuvarande och kommande projekt. Utöver nämnda ansvar har rådet även en uppgift 
som rådgivande instans för näringslivsfrågor som berör regional/kommunal utveckling, vilket 
innebär att styrelsen ska vara opolitisk och ej bemannas av politiskt aktiva personer. 

Kopplat till ovan nämnda ideella fOrening bildas ett aktiebolag, Business Gnosjöregionen AB, 
vars syfte är att äga och driva, för Gnosjöregionen, gemensamma projekt gällande 
näringslivsutveckling. Aktiebolaget ägs till 51 % av GGVV- kommunernas näringslivsråd 
samt till 49% av GGVV- kommunerna. 

Under hösten 20 13/vintern 2014 genomförs en beredning och konstituering av organisationen 
som beräknas starta 2014-0 l. 

T'd l Il plan (Ange när i tiden projektet ska genomföras samt vilka aktiviteter som ska ske) 

Uppstart av organisation och rekrytering av koordinator 20140101 201412 
och följeforskare. Ansökan om projektstöd för 
omvärdsbevakning, internationallisering, 
kompetensutveckling. starta upp delar av 
omvärldsbevakning så som inköpsindex och 
kompetensbehov. Utveckla delar av befintliga 
internationella samarbetspartners. Utveckla 
lokala/regionala plattformar fOr affårsutbyte. 
Vidareutveckling av omvärldsanalys genom framtagning 201501 201512 
av nya verktyg och samarbeten. Uppbyggnad av nätverk, 
affårsplattformar i Tyskland och de nordiska länderna. Ta 
fram verktygen för att säkerställa kompetensbehov. 
Bygga en fungerande plattform får Inward Investments. 
Starta analys av branschbehov och uppbyggnad av 
kompetenspooL 
Vidarutveckling av uppstartade aktiviteter. Samverkan 20160101 20161231 
med andra kommuner kring branschbehov och ev. 
ansökan om gemensamma resurser för genomförande. 
Utvärdering och planering av kommande plattform 201606 201612 

Regionala utvecklingsprogrammet för Jönköpings län (RUP) (Beskriv projektets koppling till det 
regionala utvecklingsprogrammet som du kan ladda ner på www.regionjonkoping~se) 
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Projektet bygger på samverkan mellan lokal och regional nivå. Gnosjöregionens 
näringslivsråd ska driva gemensamma frågor och projekt som de enskilda näringslivsbolagen 
inte har möjlighet driva på egen hand. Fokus ligger på tillväxtfrågor för näringslivet, 
attraktivitet och kompetensförsörjning och -utveckling. Gnosjöregionens näringslivsråd kan 
ses som ett utvecklingsprojekt får hela länet, en plattform som kan kopieras och spridas. 
Långsiktigt kan ett sådant samarbete stärka hela länets näringslivsutvecklingsarbete, vilket 
också ligger helt i linje med Region Jönköping och RUS-arbetet. Ett sådant samarbete skulle 
långsiktigt kunna få samma effekt som motsvarande näringslivsorgan i Halland, Skåne och 
Västra Götalandsregionen. Vi ser projektet som en inledande fas, ett lärprojekt som övriga 
delar av länet kan ta del och inspireras av. 

Projektet fasar väl in i det tänkta RUS arbetet och kan härledas till det i RUS nämnda 
"Regional kraftsamling och ledarskap" Exempelvis citatet: 

I såväl utvärderingen av det tidigare regionala utvecklingsprogrammet (R UP) som i dialogen 
inom ramen får detta arbete, har just frånvaron av en sådan motor lyfts fram som en svaghet 
och ett hinder får utveckling. Här behövs regional kraftsamling och ledarskap. OECD 
understryker bland annat följande: 
• Engagera unga människor i regional utveckling 
• Klargör rollerna för de aktörer som hanterar regional utveckling 
• Stärka det regionala ledarskapet 
• Ge ytterligare stöd och kraft åt regionala utvecklingsprogram 
• Främja och stärk den regionala planeringen mellan regioner 
• Vidareutveckla det offentlig-privata samspelet 
• Främja kommunöverskridande samarbete 

Delstrategin "En internationellt ledande industriregion" kan ses som en referens till det tänkta 
arbetet. Samtliga aktivieter och projekt i Gnosjöregionens näringslivsråd kommer att beröra 
delstrategin. 

Horisontella kriterier (Beskriv på vilket sätt projektet beaktar miljö, integration och mångfald, folkhalsa samt 
lämställd het) 

8(1 O) 

Gnosjöregionens näringslivsråd ska skapa ett mer hållbart samhälle får tillväxt som tar hänsyn 
till miljön och ger plats för integration och mångfald. Jämställdhetsfrågan kommer att lyftas 
upp i projektet i syfte att få mer jämställda arbetsplatser. Detta kommer att ske inom riktade 
kompetensprojekt för näringslivet samt genom ett utvecklat samarbete med skolorna i 
regionen får påverkan av elevernas attityder i framtida yrkesval. 

Ordinarie verksamhet- projekt (Specificera vad som är särskil'ande och unikt) 

Gnosjöregionen näringslivsråd är en samlande kraft och en arena får tillväxtfrågor som inte 
det enskilda näringslivsbolaget klarar att driva på egen hand. Det unika är den direkta 
fårankringen i näringslivet som utgör stommen i Gnosjöregionens Näringslivsråd. Den 
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samlande kraften ger nya möjligheter att förankra och strategiskt driva utvecklingsfrågor med 
regional tillväxtpotentiaL De lokala utvecklingsfrågorna kommer dock även fortsättningsvis 
att drivas av de enskilda kommunerna/näringslivs bolagen. 

Spridnina (Ange hur information om projektet ska spridas) 

Gnosjöregionens näringslivsråd har en egen hemsida www.framtidgnosjoregionen.se där all 
information om projekt och samarbeten kommer att finnas tillgänglig. Gnosjöregionens 
näringslivsråd planerar en årlig konferens med fokus på tillväxtfrågor. Många av aktiviteterna 
i projektet kommer vara publika och kommuniceras via media och Internet. 

Uppfölinina/utvärderina av projektet 
Projektets huvudmän näringslivsbolag och kommuner i Gnosjöregionen kommer att få 
löpande information kring projektets utveckling. Som finansiär och regional 
utvecklingssamordnare kommer Regionförbundet ha en adjungerad roll i rådet. Som part i det 
regionala länsarbetet skall projektet löpande avrappporteras vid Regionförbundets näringslivs 
möten. Vidare, där intresse finns, kommer vi att åka ut till de olika kommunerna och föredra 
resultat och arbete. Eftersom projektet är av "pilotkaraktär", och syftar till att vara en lärande 
process, kommer vi att koppla en processutvärderare till projektet. Processutvärderaren skall 
vara ett stöd i den lärande processen, genom att följa hela processen och kontinuerligt föra 
dialog med projektets ledning och andra centrala aktörer. Procesutvärderaren ansvarar för att 
dokumentera och identifiera de erfarenheter och kunskaper som projektets aktörer inhämtar 
utefter vägen, och ge förslag till hur lärandet kan tillvaratas, spridas och investeras i "Framtid 
Gnosjöregionens" utvecklingsarbete, samt för framtida regional utveckling i länet. 
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• K t d b d os na s uaget 
Kostnadsslag Ar 2014 Ar20l5 Ar 2016 Ar20 Totalt 

Egen personal 1017720 1058429 1100766 3176915 
(inkl. sociala avgifter) 
Antal timmar: 

1980 
Lönekostnad per timme: 

514 

Externa tjänster 916032 952673 990780 2 859 485 

Lokalkostnader o 
Investeringar (gäller inte o 
medel från 
Reaionförbundetl 
övriga kostnader (ange 266248 276898 287974 831 120 
kostnadsspecifikation i 
bilaga) 
Summa kostnader 2 200 000 2 288 000 2 379 520 o 6 867 520 

Intäkter - - - - - o 
Summa (A) 2 200 000 2 288 000 2 379 520 o 6 867 520 

• 1nans1ermg· 
Finansiär Ar20l4 Ar20l5 Ar 2016 Ar20 Totalt 

o 
Kommun l 000 000 l 040 000 l 081 600 3 121 600 

Näringslivsbolag 100 000 104 000 108 160 312 160 

o 
Regionförbund l 100 000 l 144 000 l 189 760 3 433 760 

o 
Summa (B) 2 200 000 2 288 000 2 379 520 o 6 867 520 

'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 
i (B). 
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Bilaga 
Ansökan Gnosjöregionens Näringslivsråd 
Kostnad-finansierings budget 

Koordinator 
Externa tjänster 
4 x 20% tjänst 

Näringslivschefer 

4x5%tjänst 

Näringslivschefer* 

Följeforskning 

Summa 
Övriga kostnader 
Projektmedel 

omvärldsverktyg 75tkr; 

resor konferenser 50tkr, 

konsultationer 75tkr 
Admin kostnader 

(marknadsföring, dator, mobil 

m. m.) 

Summa 

Summa kostnader (A) 

Finansiering 

Kommuner 

Regionförbundet Jnkp 

Näringslivsbolag 
Medfinansiering tid 

Näringslivschefer 5%(3 bolag 

och 1 kommun) 

Summa finansiering (B) 

2014 
1017720 

866032 

50000 

916032 

200000 

66248 

266248 

2200000 

2014 
1000000 

1100000 

100000 

2200000 

2015 
1058429 

900673 

52000 

952673 

208000 

68898 

276898 

2288000 

2015 
1040000 

1144000 

104000 

2288000 

2o1o 
1100766 

936700 

54080 

990780 

216320 

71654 

287974 

2379520 

2016 
1081600 

1189760 

108160 

2379520 

* Näringslivsutveckla re Gnosjö kommun samt Näringslivschef i de tre 
Näringslivsbolagen i Gislaved, Värna mo och Vaggeryd. 

De fyra lägger totalt 25% tjänst vardera. 20 av de 25% ska finansieras med 
projektstöd från Regionförbundet. 5% av de 25% finansieras av respektive 
organisation själva. Den av de fyra näringslivsbolagen, till projektet, 
överförda tiden kommer i motsvarande grad att återbesättas i respektive 
kommun/näringslivsbolag. 

Totalt-in-kind __ . · 

3176915 

2703405 

o 
156080 

2859485 

624320 

206800 

831120 

6867520 

Totalt 
3121600 

3433760 

312160 

o 
6867520 

473510 

473510 


