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Verksamhetsslutrapport och återbetalning av medel, projekt
Automation Småland
Ärendebeskrivning
Projekt Automation Småland som har drivits av Business Gnosjöregionen, BGR,
är nu avslutat. Vid det senaste GGVV-mötet fördes en diskussion om de pengar
som kommunerna har betalat in till projekt Automation Småland och det
föreslogs att medlen ska stå kvar som finansiering till BGR, Business
Gnosjöregionen.
Yrkande
Niclas Palmgren (M): Att de pengar som Gislaveds kommun har betalat in till
projekt Automation Småland ska stå kvar som finansiering till BGR, Business
Gnosjöregionen under förutsättning att GVV-kommunerna fattar motsvarande
beslut.
Marie Johansson (S) med instämmande av Carina Johansson (C): Bifall till
förslaget.
Kommunstyrelsens näringsutskott beslutar
att

de pengar som Gislaveds kommun har betalat in till projekt Automation
Småland ska stå kvar som finansiering till BGR, Business Gnosjöregionen
under förutsättning att GVV-kommunerna fattar motsvarande beslut.
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Framställan om projektmedfinansiering, Automation för
Regional Konkurrenskraft Småland (ARK)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att i tillämpliga delar ställa sig bakom utarbetad plan för verksamheten
med inriktning 2015-2017,
att bekräfta att beräknad ram för kommunernas medfinansiering av
verksamheten är 1 189 156 kronor under projektperioden 2015, 2016
och 2017, enligt ansökans budget, som finns i bilaga,
att medfinansieringsbeloppet fördelas mellan kommunerna enligt den
nyckel som tagits fram i GGVV-gruppen, samt
att finansiering av 2015 års medfinansieringsbelopp för Värnamo
kommun på 135 000 kr sker ur kommunstyrelsens anslag för
oförutsedda behov samt att åren 2016- 2018 beaktas i kommande
budgetar.
Ärendebeskrivning
Under perioden juni 2012 – december 2012 har projektet Automation för
Regional Konkurrenskraft (ARK) pågått som ett samarbetsprojekt för
utveckling av automationsföretag i GGVV-regionen. Erfarenheterna från
projektet är sådana att det inom branschföretagen upplevs att det finns
anledning att bygga vidare på vunna erfarenheter samt utvidga projektet.
De centrala syften som identifieras i det nya projektet, Automation Småland
(ARK 2) är
 effektivisera produktionsprocesser genom utveckling inom
automationsområdet,
 öka konkurrenskraften för automationsföretagen och övrig
tillverkningsindustri, liksom att påverka,
 tjänstenäring och handel,
 säkerställa balans och långsiktig överlevnad för automationsindustrier,
såväl som övrig industri,
 öka attraktiviteten för industrin som arbetsplats, genom att
arbetsuppgifter och miljön på arbetsplatsen blir mer intressanta.
Projektet är planerat att pågå 2015 – 2017, dvs under tre kalenderår. Starten
kommer dock en bit in på 2015, varför projektet avslutas först 2018.
Finansieringen ska enligt projektbeskrivningen ske genom dels offentlig
finansiering (GGVV-kommunerna, Region Jönköpings län, Tillväxtverket,
och Länsstyrelsen), dels privat finansiering, dels genom universitetet
(Luleå)
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Kommunstyrelsens ordförande i de fyra GGVV-kommunerna kommunerna,
tillika styrelseledamöter i Gnosjöregionens Näringslivsråd, föreslår i sin
framställan respektive kommun
att i tillämpliga delar ställa sig bakom utarbetad plan för verksamheten
med inriktning 2015-2017, samt
att bekräfta att beräknad ram för kommunernas medfinansiering av
verksamheten är 1 189 156 kronor under projektperioden 2015, 2016
och 2017, enligt ansökans budget, som finns i bilaga.
Medfinansieringsbeloppet fördelas mellan kommunerna enligt den
nyckel som tagits fram i GGVV-gruppen.
För Värnamo kommuns del är medfinansieringsbeloppen:
2015 – 135 444, 2016 – 180 590, 2017 – 180 590, 2018 – 45 147
Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse daterad 10 mars 2015
kommunstyrelsen besluta
att i tillämpliga delar ställa sig bakom utarbetad plan för verksamheten
med inriktning 2015-2017,
att bekräfta att beräknad ram för kommunernas medfinansiering av
verksamheten är 1 189 156 kronor under projektperioden 2015, 2016
och 2017, enligt ansökans budget, som finns i bilaga,
att medfinansieringsbeloppet fördelas mellan kommunerna enligt den
nyckel som tagits fram i GGVV-gruppen
att finansiering av 2015 års medfinansieringsbelopp för Värnamo
kommun på 135 000 kr sker ur kommunstyrelsens anslag för
oförutsedda behov samt att åren 2016- 2018 beaktas i kommande
budgetar.
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