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Regional utveckling  
Britt Wennerström 
 

 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

Tillgänglighetsguide Småland och 
Öarna 
 
Förslag till beslut 

• ”Tillgänglighetsguide Småland och Öarna” beviljas 150 000 kr i 
projektmedel för 2015. 

• Finansiering sker ur statliga 1:1 medel. 
 
Sammanfattning 
År 2013 ställde Kulturrådet krav på att alla kulturorganisationer med statliga 
medel ska ha en handlingsplan för tillgänglighet. En länsgemensam tillgänglig-
hetsguide är ett bra sätt att möta de krav som besökare ställer på information om 
tillgänglighet för turister som ofta besöker flera kommuner i regionerna. Genom 
ökad möjlighet att hitta information om tillgänglighet förenklas besöken för  
personer med funktionsnedsättning. Informationen om tillgänglighet ska 
integreras i de befintliga webbplattformarna som beskriver länens besöksmål så 
att information kan hittas på samma ställe. 
 
Information i ärendet 
Att undanröja hinder och synliggöra tillgängligheten bidrar till att skapa ett 
inkluderande samhälle och genom goda exempel kan arbetet med tillgänglighet 
spridas till flera områden. 
 
Åtgärder för tillgänglighet t.ex. till besöksmål är en viktig förutsättning för ett gott 
livskraftigt län. 
 
Beslutsunderlag 
• Projektmedelsansökan till Region Jönköpings län 
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Region Jönköpings län 
Postadress: Box 1024, SE-551 11 Jönköping  
Besöksadress: Husargatan 4, Jönköping 
www.rjl.se  

 

Underlag till projektbeslut 
Projektnamn:  Tillgänglighetsguide Småland och Öarna  
Projektägare:  Regionförbundet i Kalmar län 
År och månad för projektstart:  2014-12-01  
År och månad för projektavslut:  2015-09-30  
Status:  Nytt  
 
 
Tidigare beslut: - – 
 
Utbetalda medel: - – 
 
 
Projektägarens ansökan finns som bilaga. 
 
Regional utvecklings kommentarer till ansökan: 
En länsgemensam tillgänglighetsguide är ett sätt att möte de krav som besökare 
ställer på information om tillgänglighet då turister ofta besöker flera kommuner i 
regionen. Genom ökad möjlighet att hitta information om tillgänglighet förenklas be-
söken för personer med funktionsnedsättning. Information om tillgänglighet ska 
integreras i de befintliga webbplattformarna som beskriver länens besöksmål så att 
all information hittas på samma ställe. 
 
Ansökans koppling till delstrategier enligt Regionala utvecklingsstrategin, RUS: 
Kopplingen till den regionala utvecklingsstrategin går att finna i olika delstrategier såsom 
”Ett inkluderande samhälle” och ”Ett breddat näringsliv med betoning på kunskapsintensiva 
företag” samt ”En global livsmiljö”. 
 
Kopplingar till Utbildning och Kultur: 
Nej. 
 
Kopplingar till Folkhälsan: 
Tillgänglighet är också ett viktigt begrepp när det gäller folkhälsa och allas möjligheter att 
delta i olika aktiviteter.  
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Ansökans effekt på framgångsfaktorerna i RUS: 
Kunskap och kompetens:   ☐ Positiv ☒Neutral ☐Negativ 
Kommunikationer:   ☐ Positiv ☒Neutral ☐Negativ 
Innovation:    ☐ Positiv ☒Neutral ☐Negativ 
Klimat och energi:  ☐ Positiv ☒Neutral ☐Negativ 
Attraktivitet:   ☒ Positiv ☐Neutral ☐Negativ 
Globalisering:   ☐ Positiv ☒Neutral ☐Negativ 
Regional kraftsamling och ledarskap: ☐ Positiv ☒Neutral ☐Negativ 
 
Ekonomisk bedömning till förslag till stödbelopp: 
Den ekonomiska bedömningen ger vid handen att länen bekostar en tredjedel var om 
samma undersökning görs i samtliga län. 
 
Förslag till särskilda villkor för beslut: 
Under förutsättning att samtliga län undersöks betalas summan ut från varje län. 
Ansökan om utbetalning skall göras minst två gånger per år och senast 15 december 
innevarande år, annars kan projektbidraget för årets beslut förfalla. 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 Region Jönköpings län att stryka kostnaden. 
Mall för friställningsintyg finns på hemsidan.  
 

Medelsbeslut 
År 2015   150 000 kr              1:1-medel 
 
Beslutet motsvarar 33,33 procent av den slutliga godkända kostnaden till projektet.  
 
Utbetalningsprognos 
År 2015 beräknar vi att betala ut: 150 000 kr. 
 
2e Nationell strategisk prioritering 
6e Nationell ämneskategorisering 
 
Finansiering 
Budgeten för projektet ser ut som följer: 

 År År År  
Kostnader 2015 20 20 Totalt 
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Egen personal 
(inkl. sociala avgifter) 
Antal timmar: 
 
Lönekostnad per timme: 
 

300 000 0 0 300 000 

Externa tjänster 0 0 0 0 
Lokalkostnader 0 0 0 0 
Investeringar (gäller inte medel 
från Regionförbundet) 

0 0 0 0 

Övriga kostnader (ange 
kostnadsspecifikation i bilaga) 

150 000 0 0 150 000 

Indirekta kostnader 0 0 0 0 
Summa kostnader 450 000 0 0 450 000 
Intäkter 0 0 0 0 
Offentliga bidrag i annat  
än kontanter 

0 0 0 0 

Summa 450 000 0 0 450 000 
 
 

 År År År  
Finansiär 2015 20 20 Totalt 
Regionförbundet i Kalmar län 150 000 0 0 150 000 
Region Jönköpings län 150 000 0 0 150 000 
Destination Småland 150 000 0 0 150 000 
Summa 450 000 0 0 450 000 

Förutsättningar för beslutet 
Region Jönköpings län medfinansierar projektet under år 2015. 
 
Region Jönköpings läns riktlinjer samt handledning för ansökan om regionala 
projektmedel gäller, se www.rjl.se. 
 
 

http://www.rjl.se/
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