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Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

Samhällsentreprenörskap och sociala 
innovationer i region Jönköpings län  
 

Förslag till beslut 
• ”Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län” 

beviljas 350 000 kr i projektmedel för perioden 2015-2016. 

• Finansiering sker med statliga 1:1-medel. 

 
Sammanfattning 
Projektet är en förstudie med utgångspunkt i att samhällsentreprenörskap och 
sociala innovationer bidrar till att möta samhällsutmaningar och genom detta 
skapar möjligheter för länets näringsliv att utvecklas. I förstudien samverkar 
Coompanion Jönköpings län, Högskolan i Jönköping och Studieförbundet 
Vuxenskolan. Syftet är att ta fram underlag för ett genomförandeprojekt inom 
samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i Region Jönköpings län. 
Förstudien ska kartlägga regionala förutsättningar och lägga upp strategier för 
fortsatt arbete. Förstudien ska visa inriktning och omfattning på ett 
genomförandeprojekt. Ett genomförandeprojekt skulle kunna ha som mål att 
etablera en konstellation för samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i 
Jönköpings län, bygga kompetens kring samhällsentreprenörskap och sociala 
innovationer, skapa nya lösningar på komplexa samhällsutmaningar och etablera 
ett "Centre for Social Innovation and Entrepreneurship" på Högskolan i 
Jönköping.  
Information i ärendet 
Enligt den nationella innovationsstrategin handlar samhällsentreprenörskap och 
sociala innovationer om människors drivkraft att utifrån behov ta vara på 
möjligheter för att skapa en positiv samhällsutveckling. Målet är att möta 
miljömässiga eller sociala behov. Behoven kan tillgodoses av företag, 
organisationer i civilsamhället eller i samspel mellan företag, offentliga 
verksamheter och civilsamhället. I Tillväxtverkets satsningar på 
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samhällsentreprenörskap och sociala innovationer framgår att hållbar tillväxt 
kräver omvandling och att vår tids samhällsutmaningar kräver innovation, såväl 
social, ekonomisk, politisk och teknisk. Samhällsutmaningar som bland annat 
klimatförändringar, åldrande befolkning och arbetslöshet ändrar förutsättningarna 
för att driva och utveckla företag. Det innebär samtidigt att nya möjligheter skapas 
då nya lösningar och tjänster efterfrågas. Exempel på social innovation och 
Samhällsentreprenörskap kan vara Rättviseförmedlingen 
www.rattviseformedlingen.se   
  

Beslutsunderlag 

• Underlag till projektbeslut 

• Checklista  
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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: Samhällsentreprenörskap och sociala  
 innovationer i region Jönköpings län 
Projektägare:  Coompanion Jönköpings län  
År och månad för projektstart:  2015-06-01  
År och månad för projektavslut:  2016-03-31  
Status: Nytt  
 
 
Tidigare beslut: Nej – 
 
Utbetalda medel: Nej – 
 
 
 
 
Regional utvecklings kommentarer till ansökan: 
 
Social innovation och samhällsentreprenörskap har under de senaste åren nämnts i flera 
nationella dokument. Vårt län är att betrakta som tämligen omoget på området vilket gör en 
förstudie över regionala förutsättningar relevant. Tvärsektoriell samverkan är viktig för vårt 
läns utveckling och där har projektet en god ansatts. Nya lösningar på samhällsutmaningar 
skapas ofta genom tvärsektoriell samverkan. Lösningarna kan vara processer, tjänster, 
produkter eller offentliga insatser. Genomförare och/eller ägare till dessa lösningar kan vara 
aktörer inom näringslivet, offentliga organisationer, civilsamhället eller akademin var för sig 
men ofta i samverkan.  
 
Ansökans koppling till delstrategier enligt Regionala utvecklingsstrategin, RUS: 
 
Ansökan svarar främst mot RUS delstrategi ”Ett breddat näringsliv med betoning på 
kunskapsintensiva företag” en mångfald av företag kräver en mångfald av entreprenörer. 
Samhällsentreprenörer bryter normer och attraherar otraditionella företagare. Även befintligt 
näringsliv och delstrategin ”En internationellt ledande industriregion” gynnas av det 
utvecklade företagsklimat som satsningar på social innovation och samhällsentreprenörskap 
innebär. Slutligen berörs även delstrategin ”Ett inkluderande samhälle” där människors 
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delaktighet är central. Samhällsentreprenörskap ökar medborgares förutsättningar att ta egna 
samhällsnyttiga initiativ vilket ökar känslan av delaktighet. 
 
Kopplingar till Utbildning och Kultur: 
 
Företag som bedrivs inom den kulturella och kreativa näringen (KKN) arbetar ofta 
tvärsektoriellt och har goda förutsättningar att tangera social innovation och 
samhällsentreprenörskap. Även det fria kulturlivet kan formera sig till exempel genom 
samhällsentreprenörskap tillexempel för att nå ut med ett budskap. 
 
Kopplingar till Folkhälsan: 
 
Sociala innovationer lämpar sig väl för samhällsutmaningar inom folkhälsa. Till exempel 
kan nya lösningar som ökar trygghet, service och kontaktnät för äldre vara effekter av 
utvecklingsarbete med sociala innovationer. Även samhällsutmaningar inom miljö är ett 
givet problemområde som svarar väl mot de förutsättningar som social innovation och 
samhällsentreprenörskap inbär och som har påverkan på folkhälsan. 
Samhällsentreprenörskap erbjuder också ofta människor som står långt ifrån 
arbetsmarknaden en möjlighet till syselsättning.  
 
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: 
 
Enligt föreslagen budget medfinansierar Region Jönköpings län projektets med kontanta 
medel om 50%. Övriga finansiärer (Coompanion, Högskolan i Jönköping och 
Studieförbundet Vuxenskolan) finansierar sina respektive andelar i arbetad tid.    
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Förslag till särskilda villkor för beslut: 
 
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 Regionförbundet att stryka kostnaden. Mall för 
friställningsintyg finns på hemsidan. Projektet skall slutredovisas senast tre månader 
efter projektslut. Medfinansieringen skall redovisas i form av underskriven 
tidsredovisning i samband med ansökan om utbetalning. 

 

Medelsbeslut 
År 2015  245 000 kr  1:1-medel  
År 2016  105 000 kr  1:1-medel  
 
Beslutet motsvarar 50 procent av den slutliga godkända kostnaden till projektet.  
 
 
Utbetalningsprognos 
År 2015 beräknar vi att betala ut: 200 000 kr. 
År 2016 beräknar vi att betala ut: 150 000 kr. 
 
1b Nationell strategisk prioritering 
1g  Nationell ämneskategorisering 
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Finansiering 
 
Budgeten för projektet ser ut som följer: 

 År År År  
Kostnader 2015 2016 20 Totalt 

Egen personal 
(inkl. sociala avgifter) 

Antal timmar: 
 

Lönekostnad per timme: 
 

175 000 75 000 0 250 000 

Externa tjänster 50 400 11 600 0 62 000 
Lokalkostnader 10 500 4 500 0 15 000 

Investeringar (gäller inte medel 
från Regionförbundet) 

0 0 0 0 

Övriga kostnader (ange 
kostnadsspecifikation i bilaga) 

9 100 13 900 0 23 000 

Indirekta kostnader 0 0 0 0 
Summa kostnader 245 000 105 000 0 350 000 

Intäkter 0 0 0 0 
Offentliga bidrag i annat  

än kontanter 
245 000 105 000 0 350 000 

Summa 490 000 210 000 0 700 000 
 

 
 År År År  

Finansiär 2015 2016 20 Totalt 
Region Jönköpings län 245 000 105 000 0 350 000 
Coompanion 140 000 60 000 0 200 000 
Högskolan i Jönköping 35 000 15 000 0 50 000 
Studieförbundet Vuxenskolan 70 000 30 000 0 100 000 
Summa 490 000 210 000 0 700 000 

Förutsättningar för beslutet 
Region Jönköpings läns riktlinjer samt handledning för ansökan om regionala 
projektmedel gäller, se www.rjl.se. 
 
 

http://www.rjl.se/
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