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Finansiering av Science park-systemet för 2015-2016
Verksamheten inom Science park-systemet (SPS), har genomgått för arbetet betydelsefulla
förändringar under hösten och våren 2014 vilket bl.a. inneburit att såväl arbetet ute i länet som
den verksamhet som bedrivs i Jönköping fullt ut nu är samordnat via gemensam ledning. Detta
borgar för stabilitet och ökad prestationsförmåga i hela SPS. Samordningen medför också
synergier och besparingsmöjligheter vad gäller driften.
Under 2013 har man Tillväxtarenorna i SPS utvärderat drygt 860 affärsidéer och medverkat till
218 nya företag med sammantaget minst 350 anställda. Vid årsskiftet fanns 58 företag med
tecknade ”Tillväxtprogramavtal” i länets Tillväxtarenor. För 2014 är målet bl.a. att i hela länet
ska 1000 idéer utvärderas och 300 företag startas med tillsammans 400 arbetstillfällen.

Verksamhetsledning och aktiviteter
I regionförbundets ärende R7213 fattades beslut om finansiering av driften av systemet för 2014
med 2 894 000 kr. Projektägare var då den ideella föreningen Science park-systemet Jönköpings
län. För att förenkla administrationen och effektivisera medelsanvändningen bör detta beslut nu
ändras tillföljd av att Science park Jönköping numera utövar verksamhetsledningen. Ny
stödmottagare bör istället bli Science park Jönköping AB, på i övrigt oförändrade villkor. Av
beloppet ovan har ca. 500 000 kr redan upparbetats under 2014 i den ideella föreningen. Varför
belopp som övergår till nya projektägaren reduceras i motsvarande mån. Se i övrigt budget för
2014, bilaga 1.
I beslut R7213 fanns även budget för 2015 presenterad, men beslut för 2015 hänvisades till 2014.
För att överbrygga startåret fullt ut för den nya regionkommunen har fråga under tiden väckts om
att förlänga nu ifrågavarande beslut även för 2016. Budget med finansieringsförslag för 20152016 finns av denna anledning presenterad här. Den i ärende R7213 för 2015 presenterade
budgeten har genom samordningsvinsterna p.g.a. den nya organiseringen kunnat minskas med
464 000 kr till 2 500 000 kr. För 2016 är den budgeterade driftskostnaden 2 600 000 kr. Se
budget i bilaga 1. Fram t.o.m. 2013 var denna del av SPS delfinansierad av strukturfondsmedel.
I enlighet med förslag till ändringsbeslut ovan för 2014, blir av samma skäl projektägare för
beslutet för 2015-2016 Science Park Jönköping AB.

Finansiering av affärscoacherna i länets Tillväxtarenor
Affärscoacherna på länets Tillväxtarenor har sedan hösten 2009 projektfinansierats av
regionalfondsprojekt. Innevarande projekt löper ut vid årsskiftet 2014. Efter 5,5 års stöd från
Regionala fonden är det inte troligt att ytterligare finansiering den vägen kan förväntas enligt
samma upplägg som idag.
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För att även vad gäller affärscoacherna överbrygga regionkommunbildningen och synkronisera
besluten föreslås att en finansieringsmodell för 2015-2016 nu slås fast på samma sätt som för
verksamhetsledningen.
Innevarande projekt som löper under 2,5 år är uppbyggt på en tvådelad finanseringsmodell. En
”grundnivå” som är lika för alla Tillväxtarenor enligt nedan.
Kommunen
Regionförbundet
Länsstyrelsen
Regionala fonden (EU)
Totalt

100 000 kr
115 000 kr
(60%)
25 000 kr
160 000 kr
(40%)
400 000 kr/ Tillväxtarena och år

Härutöver har sex kommuner i varierande omfattning upp till ca en heltidstjänst, gått in med
ytterligare egna medel som i sin tur uppväxlats med Regionala fonden. Dessa kommuner har
tillsammans delat på ytterligare ca. 800 000 kr/år från EU (40%) utöver sin egen insats som
tillsammans handlat om ca. 1,2 miljoner kronor/år (60%) dvs. sammanlagt ca. 2 miljoner
kronor/år.
Som framgått ovan råder det osäkerhet kring möjlig EU-finansiering till affärscoacherna för
kommande år. Dessutom förväntas 1:1-anslaget till 95% övergå till Regionkommunen från 2015,
varför delfinansiering från Länsstyrelsen av det skälet förefaller osannolik. Kvarstår gör då
Regionkommunen som finansiär utöver den egna kommunen. Förslaget för 2015 och 2016
framgår nedan.
År
Kommunen
Regionkommunen
Totalt/Tillväxtarena

2015
100 000 kr
300 000 kr
400 000 kr

2016
200 000 kr
200 000 kr
400 000 kr

Ovanstående utgör minimifinansiering från kommunen för att erhålla medfinansiering från
regionen. Målsättningen är givetvis att minst de kommuner som tidigare gått in med ytterligare
medfinansiering enligt ovan, även gör detta fortsättningsvis i minst samma omfattning som
tidigare.
Ovanstående finansieringsmodell är beräknad för 12 st Tillväxtarenorna i länet. För Science park
Jönköping utgår särskild finansiering från Regionförbundet till inkubatorn som ingår i det
nationella inkubatorsprogrammet enligt regionförbundets beslut i R14513. Total medfinansiering
från Regionförbundet kan därför beräknas till:
2015:
2016:

300 000 kr * 12 st = 3 600 000 kr
200 000 kr * 12 st = 2 400 000 kr

Projektägare för innevarande projekt för affärscoachfinansieringen har av främst likviditetsskäl
varit Regionförbundet. För att optimera medelsanvändningen samt förenkla kommande
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ansökningar till såväl EU som andra nationella finansieringskällor, föreslås Science Park
Jönköping AB bli ny projektägare.

Övriga överväganden
Hur den långsiktiga och uthålliga finansieringslösningen av såväl verksamhetsledningen som för
affärscoacherna är en fråga som överlåts till regionkommunen att avgöra. Likaså måste alla
möjligheter tas tillvara av projektägaren att växla upp den nationella medfinansiering som på
detta vis ställs till förfogande. Dessa möjligheter torde ökas och förenklas om såväl verksamhet
som finansiering samlas på ett ställe och under ett huvudmannaskap.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslås med stöd av ovan fatta beslut enligt följande:
 Ny projektägare avseende regionförbundets beslut i ärende R7213 för 2014, ändras från
den ideella föreningen Science park-systemet Jönköpings län, till Science Park
Jönköping AB (bilaga 1). I övrigt enligt oförändrade villkor.
 Ställa sig bakom att Science park Jönköping inkommer med projektmedelsansökan
avseende verksamhetsledning och aktiviteter i Science park-systemet Jönköpings län för
åren 2015-2016 enligt bilaga 1 på 2 500 000 kr för 2015 och 2 600 000 kr för 2016, samt
att kansliet förbereder förslag till beslut.
 Att likaså ställa sig bakom att Science park Jönköping inkommer med
projektmedelsansökan avseende affärscoachfinansiering för åren 2015-2016 på
3 600 000 kr för 2015 och 2 400 000 kr för 2016 samt att kansliet förbereder förslag till
beslut.
Ovanstående ansökningar på sammanlagt 11 100 000 kr enligt nedanstående uppställning, avses
finansieras med RF-medel.
År
Verksamhetsledning och aktiviteter
Affärscoachdelfinansiering
Totalt:

2015
2 500 000 kr
3 600 000 kr
6 100 000 kr

2016
2 600 000 kr
2 400 000 kr
5 000 000 kr

Rolf Persson
Regiondirektör

Mikael Gustafsson
Strateg Näringsliv

Totalt:
5 100 000 kr
6 000 000 kr
11 100 000 kr

