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Nässjö den 17 april 2013 

 

Pressinformation 
3,5 miljoner till kompetensutveckling  
 

Regionförbundet i Jönköpings län har enhälligt beslutat att bevilja 2,7 miljoner kr 

till Träcentrum för kompetensutvecklingsinsatser i den trärelaterade industrin. 

Tillsammans med de 875 000 kr som företagen själva investerar så handlar satsningen 

om drygt 3,5 miljoner kr. Målgrupp för projektet är anställda i trärelaterade företag i 

Jönköpings län. 

–"Behovet av insatser i länet är omfattande och Träcentrums projekt som nu får 

finansiering av Regionförbundet är ett mycket bra initiativ", säger Regionförbundets 

ordförande Bengt Dahlqvist" (M). 

Projektet omfattar totalt 3 575 000 kr för kompetensutveckling inom olika områden bl a 

förbättringsledning, CAD/CAM, Lean, ytbehandling med mera. Regionförbundet 

medfinansierar projektet med 75% och medverkande företag står för 25% av kostnaderna.  

Behovet av olika kompetensutvecklingsinsatser i länet är stort, inte minst med anledning 

av rådande konjunktur i kombination med ökad konkurrens och krav på specialisering 

inom industrin. Regionstyrelsen beslutade därför tidigare i år att avsätta 10 miljoner kronor 

av de regionala projektmedlen till en särskild kompetensutvecklingssatsning, riktad till 

anställda i främst små och medelstora industriföretag. 

Först ut att få stöd är alltså Träcentrum. För att genomföra en utbildningssatsning som 

omfattar 19 företag och sammanlagt 400 kursdeltagare från Jönköpings län, får de 

närmare 2,7 miljoner kronor från Regionförbundet. Deltagarna erbjuds bland annat 

kompetensutveckling inom områden som förbättringsledning, produktionsekonomi/ lean 

produktion, 3DCAD, CAD/CAM, sammanfogningsteknik, ytbehandling och 

kontorsadministrativa program. 

– "Träcentrum har lämnat en mycket bra ansökan för ett angeläget projekt, som vi 

enhälligt säger ja till att stödja", säger Bengt Dahlqvist".  

För mer information kontakta PO Simonsson vd Träcentrum, telefon 0380-55 43 00. 

 

 
Stiftelsen Träcentrum är en allmännyttig, ej vinstdrivande, eller ekonomisk utdelande stiftelse, 

helt initierad av den trärelaterade industrin. Träcentrum har till uppgift att verka för utveckling 

av industrin, via av industrin efterfrågade utbildningar och utvecklingsprojekt.  


