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STÄRKER REGIONEN
INFÖR FRAMTIDEN
Micael Ragnar och Patrik Kinnbom från Region Jönköpings län

>> EU HAR IDENTIFIERAT JÖNKÖPINGS LÄN som en region
som har stor utvecklingspotential när det gäller skog

träbranschen och förbereda den för framtidens krav.
– Det är en stor tillgång att JU finns och genom en

och trä. För att kunna få del av de pengar som finns

tätare samverkan mellan företagen och forskningen

i EU:s olika fonder så måste en regional strategi för

kan vi ytterligare förstärka regionens konkurrens-

smart specialisering finnas på plats.

kraft, förklarar Patrik Kinnbom.

– Arbetet är i full gång och tanken är att strategin

MÅLEN I STRATEGIN för smart specialisering är väldigt

ska vara klar och politiskt beslutad innan året är slut,

framåtblickande och tar sikte på år 2035, vilket gör att

berättar Patrik Kinnbom som är chef för sektionen för

de blir ganska breda och omfattande.

innovation och företagande på Region Jönköpings län.

– Men vi arbetar också med handlingsplaner där

Att ta fram en så omfattande strategi är ett stort arbe-

tidshorisonten är betydligt kortare och där målen är

te och väldig många parter är inblandade.

mer konkreta, säger Micael Ragnar.

– Träcentrum, våra företagsfrämjande organisa-

Framtiden för skogs- och träindustrin är mycket

tioner som Almi och Science Park, Jönköping Uni-

spännande och det finns både stora möjligheter och

versity (JU) och inte minst regionens alla skogsägare

utmaningar som måste hanteras.

är exempel på viktiga spelare i detta sammanhang,
förklarar Micael Ragnar som är regionutvecklare.
– Vi ser Träcentrum som en jätteviktigt aktör i det

– Hur ska vi använda skogen i framtiden? Vilka nya
material kan vi skapa från skogsråvara? Vilka biobränslen kan vi utvinna och vilka träslag ska vi odla i

här arbetet. Här finns stor kompetens och vana att

den svenska skogen? Tränäringen i vår del av landet

driva projekt. De är också en naturlig mottagare av

har stor utvecklingspotential och genom smart spe-

EU-medel som sedan kan komma regionens träföre-

cialisering ska vi möta framtiden på ett hållbart och

tag till del, säger Micael Ragnar.

konkurrenskraftigt sätt, avslutar Patrik Kinnbom.

Att knyta samman akademin och näringslivet är
en viktig framgångsfaktor för att fortsätta utveckla

SID 34 | ETT MAGASIN OM TRÄ, MÖBLER OCH INREDNING

