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Regionledningskontoret  
Johanna Sjöström 
 

 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

LYHS – långtgående 
yrkeshögskolesamverkan 
 

Förslag till beslut 
Projekt LYHS får 300 000 kr i projektmedel (1:1-anslag) för perioden 2015-2016.
  
  

Sammanfattning  
Projektet genomförs i samverkan med Region Kronoberg 
Yrkeshögskoleförbundet i Sverige samt yrkeshögskoleanordnare i Jönköpings och 
Kronobergs län. 
 
LYHS ska resultera i en bestående samverkansarena för YH-anordnare så att 
kompetensförsörjningen genom YH-utbildningar i länet stärks. 
 
Region Jönköping läns andel av finansieringen utgörs av 15,8 %. 
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Information i ärendet 
Genom projektet vill man pröva nya angreppssätt för att etablera en struktur och 
ett arbetssätt för stärkt samverkan som ska uppnå bättre kalibrerad 
kompetensförsörjning, innovativa sätt att arbeta strategiskt med integrations- och 
jämställdhetsperspektivet för att främja utvecklingen av en könsneutral 
arbetsmarknad samt stärka attraktionskraften till Yrkeshögskolorna. 
 
Arbetet kommer att ske främst genom etablering av olika arbetsgrupper, var och 
en med specifika fokusområden (såsom koordinerad- marknadsföring, 
utbildningsinsatser, resursfrågeinsatser mm) men också genom anordnandet av en 
gemensam YH-mässa för de deltagande YH-anordnarna. Region Jönköpings Län 
representeras i projektet av dess projektledare som axlar rollen som objektiv aktör 
som leder de olika arbetsgruppernas arbete gentemot de mål som projektet satt 
upp. 
 
Samverkan mellan nämnda aktörer innebär att projektets resultat har goda 
förutsättningar att implementeras i ordinarie verksamhet och bestå efter 
projektslut. 
 

Beslutsunderlag 

• Projektmedelsansökan till Region Jönköpings län 

• Checklista  
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
Agneta Jansmyr  
Regiondirektör  

 
 
Ulrika Geeraedts 
Regional Utvecklingsdirektör 

 

Beslutet skickas till  
Region Jönköpings län  
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Tillväxtverket 
Box 4044 
102 61 Stockholm 

Götgatan 74 
Tel: 08 - 681 91 00 
Fax: 08 - 19 68 26 

tillvaxtverket@tillvaxtverket.se 
www.tillvaxtverket.se 

 

Ansökan om projektmedel 
 

Aktuella postadresser till Tillväxtverket finns längst ned på 
denna sida. 
Ansökan skickas även in elektroniskt till:  
projektmedel@tillvaxtverket.se. Ange i e-postmeddelandets 
ärenderad vilket program som ansökan avser.  
 
När Tillväxtverkets webbansökan finns tillgänglig på 
Tillväxtverkets hemsida, skall ansökan göras på webben. Det 
kommer att framgå på Tillväxtverkets hemsida när det är 
möjligt att söka på webben. 

Tillväxtverkets stämpel 

 

  
Typ av projekt (ange det program som ansökan avser)  Reviderad ansökan 

Regionala kompetensplattformar Nej 
 
1. Uppgifter om sökanden 
Namn Organisationsnr/Personnr 

Johanna Sjöström 232100-0057 
Arbetsställets namn  CFAR-nummer 1)  

Region Jönköpings län 19235886 
Juridisk form  Telefonnummer 

Kommun och landsting 010-2410000 
Adress  Postnummer  Postadress  

Box 1024 55111 Jönköping 
Organisationens e-postadress  Webbadress  

regionen@rjl.se www.rjl.se 
Firmatecknare  Kontakt hos sökanden  

Agneta Jansmyr Johanna Sjöström 
1) CFAR-nummer = Arbetsställets identitet enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) företagsregister. SCB kan informera om 
arbetsställenumret, tel 019-17 62 40. 
 
2. Allmänna uppgifter 
Projektets namn 

LYHS - Långtgående YH-samverkan 
Datum för projektstart Datum för projektslut Sökt belopp 

151101 160930     584 067 
Regionalt tillväxtprogram Om Ja, ange RTP-program 

Nej       
Län som omfattas av projektets verksamhet 

Jönköpings län och Kronobergs län 
Kommuner som omfattas av projektets verksamhet 

Främst: De 13 kommunerna i Jönköpings län. Sekondärt: kommuner Kronobergs län. 
Stödet utbetalas till sökanden via  Nummer 

Bankgiro 935-2683 
OBS! Om stödmottagaren är registrerad i Sverige ska alltid plus- eller bankgiro väljas ovan. Vid utbetalning via 
Bankkonto eller BIC-IBAN måste ett intyg på kontots ägare bifogas. 
Är sökanden momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? 

Ja 
Omfattas sökanden av lagen om offentlig upphandling (LoU)? 

Ja 
 

mailto:tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
http://www.tillvaxtverket.se/
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3. Kontaktpersoner 
Projektledare Telefonnummer  Mobiltelefonnummer  

Johanna Sjöström 036-32 45 38 0725-17 52 35 
E-postadress 

johanna.sjostrom@rjl.se 
 Jag godkänner härmed, i det fall som detta projekt blir beviljat medel, att Tillväxtverket får publicera mitt namn 

och mina kontaktuppgifter på Tillväxtverkets webbplats i syfte att sprida information om projektet. 
Ort och datum Underskrift av projektledaren 

Jönköping, 2015-07-03  

 
Ekonomi Telefonnummer  Mobiltelefonnummer  

Carin Skepö 036-32 45 59       
E-postadress 

carin.skepo@rjl.se 
 
Revisionsbyrå Telefonnummer  Mobiltelefonnummer  

Ernst & Young 036-30 10 00       
Kontaktperson  Typ 

Helena Patriksson Auktoriserad revisor 
 
4. Projektbeskrivning - Del 1/3 
4.1 Sammanfattande projektbeskrivning (högst 4000 tecken)  

Projektet Långtgående YH-samverkan (LYHS) ska möta behovet av stärkt samverkan mellan YH-
anordnare regionalt men även över regiongränserna. Behovet är väl dokumenterat och specificerat av 
YH-anordnarna själva i Småland och Blekinge. Trots att de är dubbla konkurrenter, genom att de först 
konkurrerar om att få sina utbildningar beviljade av YH Myndigheten (MYH) och senare även om 
studerande vid respektive utbildning, har de uttryckt behov av en stark gemensam plattform. 
 
Syftet med stärkt samverkan kan sammanfattas i fem punkter: 1) Bättre kalibrerad kompetensförsörjning 
till näringsliv och offentlig sektor. 2) Förbättrad samverkan med arbetsgivare och 
branschorganisationer. 3) Ökad attraktionskraft till YH 4) Innovativa sätt att arbeta strategiskt med 
integrations- och jämställdhetsperspektivet 5) Kostnadseffektivitet. 
 
LYHS mål är att etablera en struktur eller arena för stärkt samverkan som ska uppnå de ovan beskrivna 
syftena. För att arenan ska förverkligas och syftena uppnås krävs nya arbetssätt med tydliga spelregler 
för hur de uttalade behoven ska kunna mötas utan att konkurrenssituationen stör samverkan. Det 
kommer att krävas utveckling och tester av metoder genom målinriktade aktiviteter. Målsättningen på 
sikt är att YH-anordnarna genom en mer långtgående samverkan uppnår synergieffekter som innebär att 
arbetsmarknadens kompetensförsörjningsbehov tillgodoses mer effektivt.  Projektet ska även undersöka 
möjligheterna till ett ökat samarbete mellan YH och kommunernas Yrkesvux och andra relevanta 
aktörer som verkar för arbetskraftsförsörjning på olika sätt, men också till att knyta an till Teknik- och 
Vård och omsorgscollege, där de finns. 
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4.2 Bakgrundsbeskrivning (högst 4000 tecken)  

Trots att tillgången till arbetskraft är relativt stor i Småland och Blekinge, menar arbetsgivare att de inte 
hittar rätt kompetens att anställa till de bristyrken som finns. Utbildningsnivåerna i Jönköpings län och i 
övriga län i Småland och Blekinge ligger under rikssnittet. Yrkeshögskoleutbildningar är ett utmärkt 
utbildningskoncept som snabbt och effektivt kan försörja arbetsmarknaden med kompetenser som inte 
kräver en akademisk utbildning. 
 
Det finns många nyanlända och andra personer med utländsk bakgrund som har levt länge i våra län 
utan att ha etablerat sig på arbetsmarknaden. YH är en god väg för utrikes födda invånare att komma i 
arbete. Behovet av preparationskurser inför YH, som leder till att individen når upp till 
förkunskapskraven har diskuterats. Därför kan samverkan mellan YH och kommunernas Yrkesvux 
också behöva utvecklas.Våra arbetsmarknader är också präglade av könsstereotypiska yrkesval. Många 
män arbetar inom industrin, medan många kvinnor arbetar i offentlig sektor, inte minst inom vården. 
LYHS vill verka för att fler utrikes födda söker till YH och att fler män och kvinnor gör mer 
könsneutrala utbildnings- och yrkesval.  
 
Regionerna/regionförbunden i Småland och Blekinge har under sex års tid haft ett samarbete kring YH 
inom ramen för Kompetensplattformsuppdraget. Det har mest handlat om att samordna nätverk av YH-
anordnare inom det egna länet och att en gång om året anordna en gemensam YH-konferens för YH-
anordnare. Under de senaste konferenserna har YH-anordnarna själva lyft behovet av och vinsterna med 
en mer långtgående samverkan och att de behöver en opartisk samordnare som håller ihop de 
gemensamma satsningarna. 
 
YH-anordnarnas uttryckta behov och förslag på lösningar kräver mer resurser än den tid sakkunniga och 
strateger i Småland och Blekinge har att samordna YH-frågor som en del av Kompetensplattformen. Vi 
ser att YH kommer att spela en allt större roll i våra läns kompetensförsörjning. Projektet LYHS ska 
genom sin opartiskhet gentemot YH-anordnarna och med utökade resurser ta fram metoder och verktyg 
som utvecklar och stärker strukturerna för YH-samverkan med målsättningen att upppnå en mer effektiv 
kompetensförsörjning i våra län. LYHS avgränsas till Region Jönköpings län samt Region Kronoberg 
län, men projektets goda resultat och lärdomar kommer att kunna spridas till övriga regioner i Småland 
och Blekinge.  

 
4.3 Syfte med projektet (högst 4000 tecken)  

Syftet med projektet LYHS kan sammanfattas i fem punkter: 
1. Bättre kalibrerad kompetensförsörjning till näringsliv och offentlig sektor. 
2. Förbättrad samverkan mellan YH-anordnare och arbetsgivare samt branschorganisationer. 
3. Ökad attraktionskraft till YH. 
4. Kostnadseffektivitet och andra synergieffekter. 
5. Innovativa sätt att arbeta strategiskt med integration och jämställdhetsperspektivet. 
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4.4 Projektets mål (högst 4000 tecken)  

Det specifika målet med LYHS är att ta fram en modell för stärkt YH-samverkan, som ska etableras 
med hjälp av projektet. Det långsiktiga målet med LYHS är att näringslivets och offentlig sektors 
kompetensförsörjningsbehov ska tillgodoses mer effektivt genom den struktur eller arena för samverkan 
som projektet ska leda fram till. 
 
Fem mätbara projektmål som korrelerar med projektets fem syften är: 
1. Bättre matchning mellan utbildningsutbud och arbetsmarknadens kompetensbehov. Uppnått mål bör 
speglas i en större andel beviljade YH-utbildningar. Målsättningen är att 40 % av YH-ansökningarna 
ska beviljas. 
2. Mer effektiv planering av LIA (Lärande i arbete). Arbetsgivare ska vara mer nöjda med kontakterna 
och samverkan med YH-anordnare som en konsekvens av projektet. Mätning krävs före och efter 
projektinsatserna. Med anledning av att projektet endast är 1 år kan mätningen behöva avgränsas till att 
mäta hur positivt inställda ett urval av arbetsgivarna är till lösningarna som projektet arbetar fram. 
(Några av de nya arbetssätten som ska arbetas fram genom projektet kommer inte att ge utslag i mätning 
förrän efter projektavslut) 
3. Antalet sökande till YH-utbildningar ska öka med minst 10 %. 
4. Påvisad vinst med stärkt samverkan genom t.ex. delade kostnader för konsulter, utbildningsutrustning 
och gemensam marknadsföring samt annat som kan räknas som synergieffekter. 
5. Integrerat mångfalds- och jämställdhetsperspektiv i YH-anordnarnas arbetssätt som främjar 
könsneutrala yrkesval, en jämnare könsfördelning och attraherar fler utrikes födda till YH. 
Projektets sex mål, det vill säga det grundläggande målet att utveckla en strukturerad samverkansarena 
och de fem mätbara målen, är projektets rättesnören. Allt som görs inom ramen för projektet ska ha en 
tydlig koppling till ett eller flera av dessa mål.  

 
5. Projektbeskrivning - Del 2/3 
5.1 Projektets målgrupp (högst 4000 tecken)  

LYHS målgrupp är i främsta hand YH-anordnarna. De insatser, arbetssätt och verktyg som tas fram 
genom projektet ska bygga på YH-anordnarnas behov, som är grunden för hela projektet.  
 
Ytterligare målgrupp kan sägas vara arbetsgivare inom privat och offentlig sektor. För att lyckas med 
syftet och målet kring förbättrad samverkan med arbetsgivare och branschorganisationer krävs insatser 
även för denna målgrupp. 
De potentiella YH-eleverna är också en målgrupp. Det handlar om människor som är i arbete men vill 
byta eller stärka sin karriär genom YH, och om människor som står utan arbete och vill utbilda sig till 
ett yrke med stor chans att få anställning efter avslutade studier. 
Slutligen är kommunerna i Jönköpings- och Kronobergs län en målgrupp. Projektets förstnämnda syfte 
ovan, dvs bättre kalibrerad kompetensförsörjning kan vinna på samverkan med kommunernas Yrkesvux 
och college-utbildningar. Projektet ska undersöka detta.   
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5.2 Projektorganisation (högst 4000 tecken)  

LYHS kommer att ledas av en projektledare som är anställd eller kommer att anställas av Region 
Jönköpings län. Projektledaren är underställd chef och ledning på Region Jönköpings län. 
 
Projektledaren kommer att leda projektet med hjälp av en styrgrupp, som består av sakkunniga och 
strateger från Region Jönköpings län och Region Kronoberg samt ytterligare nyckelaktörer som kan 
tillföra projektet kunskap utan att vara en jävig part i yrkeshögskoleanordnarnas bedömning. 
 
Under styrgruppen kommer att antal arbetsgrupper att formeras, som främst består av YH-anordnare. 
Representanter från olika arbetsgivare kan också ingå i arbetsgrupperna. Antalet arbetsgrupper, deras 
sammansättning och olika fokus kan komma att skifta under projektperioden beroende på vilka insatser 
som krävs för att målen ska uppfyllas. Varje arbetsgrupp ska utse en samordnare för gruppen som blir 
projektledarens kontaktperson.  
 
De som är ansvariga för kompetensplattformsarbetet i de olika regionerna/länen i Småland kommer att 
få ta del av information om projektet och i viss mån konsulteras som en form av referensgrupp. 
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5.3 Arbetssätt och verksamhetsbeskrivning för projektet (högst 4000 tecken)  

Arbetssättet kommer att präglas av största möjliga delaktighet av YH-anordnarna. LYHS är till för att 
möta deras behov och i förlängningen förbättra kompetensförsörjningen i Småland och Blekinge. 
 
Arbetssättets fyra olika faser.  
 
Fas 1 inleds med att styrgruppen (SG) träffas för att tillsammans identifiera vilka arbetsgrupper (AG) 
som behöver tillsättas. Syftet med dessa AG är att igenom samarbete och synergi nå uppsatta 
projektmål.Under samma fas ska information om att LYHS blivit beviljad medel gå ut till samtliga YH-
anordnare som under utformningen av denna projektansökan har mejlat in en avsiktsförklaring om att 
delta i projektet. YH- anordnare kommer att tillfrågas om deltagande i olika arbetsgrupper. Fas 1 
avslutas med en kick-off för LYHS.  
 
PL tillsammans med SG kommer under kick-offen att meddela vilka YH-anordnare som ingår i vilka 
AG samt tydligöra deras uppgift och dess tydliga koppling till projektets fem mål.  
Utöver detta kommer projekets arbetssätt att präglas av ett transparent och kommunikativt arbetssätt 
som möjligör att förslag kan gå mellan de olika arbetsgrupperna via PL och vid behov även 
styrgruppen.Projektets tidplan kommer att redovisas och en eller ett par externa föreläsare kommer att 
bjudas in, bl.a. för att lyfta projektets jämställdhets- och mångfaldsfokus. Under denna första fas ska 
projektledaren ansvara för att information om projektet förmedlas ut till de enskilda kommunerna i 
projektområdet, övriga regioner, MYH och andra relevanta aktörer. 
 
Fas 2, Genomförandefasen under vilken utvärdering ska ske parallellt med insatserna.  
AG får under ledning av PL i uppdrag att tillsammans ta fram lösningar som möjligör att projektemålen 
uppnås. Det är PLs uppgift att agera som ett opartiskt stöd till YH-anordarna och samtidigt se till att 
deras arbete i de olika grupperna är fokuserat på insatser som är direkt riktade till att uppfylla 
projektmålen. Det kan t.ex. handla om hur YH-anordnare ska kunna dela på kostnader kring utbildare 
och utrustning. Det kan även handla om marknadsföring för ett stärkt gemensamt varumärke, likvärdiga 
kursplaner, jämlikhetsintegrering och mer effektiv LIA-planering genom en gemensam kanal. 
Arbetet som sker i de olika AG rapporteras tillbaka till SG av PL. SG sammanträder regelbundet och får 
därmed insyn i arbetsgruppernas arbete, detta skapar ytterligare möjlighet att regelbundet kontrollera så 
att de olika arbetsgrupperna endast arbetar i enligt med projektets mål. Utöver detta så planerar PL en 
YH-mässa och lämnar förslag kring denna till YH-anordnarna i de olika AG som får möjlighet att 
komma med synpunkter. Med dessa revideras sedan planen kring YH-mässan och presenteras slutligen 
för styrgruppen. I denna fas ska PL tillsammans med SG också undersöka möjligheterna till samverkan 
med kommunernas Yrkesvux och college-utbildningar. 
 
Fas 3 Fokus på utvärdering och uppföljning samtidigt som AG arbete och planerade aktiviteter äger 
rum. Med hjälp av utvärderingen kommer projektets arbetssätt och insatser att justeras så att högsta 
möjliga måluppfyllelse och ett jämlikhetsintegrerat arbete säkras. Fas 3 kulminerar i en gemensam YH-
mässa dit framförallt potentiella YH-elever ska bjudas. Kommuner som vill delta i YH-mässan med 
information om Yrkesvux, får göra det till självkostnadspris, dvs de betalar konferensanläggningen för 
sin plats (inga intäkter till projektet/projektägaren). 
 
Fas 4 - Slutfas. Under denna ska PL med hjälp av SG samla in och sammanställa material till en form av 
manual för spridning av arbetssätt, verktyg och metoder. PL ska också sammanställa de samlade 
resultaten från projektets utvärderingar och göra en sista mätning som kommer att redovisas i projektets 
slutrapport. Styrgruppen kommer att vara projektledaren behjälplig i arbetet. Manualen ska förankras 
hos YH-anordnarna i de olika arbetsgrupperna innan den trycks i slutversion. Fas 4 kommer att avslutas 
med en spridningskonferens alt. medverkan för resultatspridning i annat relevant sammanhang. 
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5.4 Resultatspridning (högst 4000 tecken)  

Resultatspridning kommer att ske dels genom en spridningskonferens vid projektslut och dels genom ett 
dokument, som kommer att vara något av en manual och finnas tillgänglig i olika format. Både 
konferensen och manualen ska utformas på ett sätt som klargör projektets syfte och tillvägagångssätt för 
att lösa behov och nå resultat så att fler kan lära sig av och ta med sig idéer från projektet. Målgrupp för 
resultatspridningen är främst våra närliggande regioner, men också regioner i övriga Sverige samt 
kommuner, YH-anordnare utanför projektområdet, MYH och andra aktörer som kan dra nytta av 
projektresultaten. 

 
6. Projektbeskrivning - Del 3/3 
6.1 Projektets avgränsning till ordinarie verksamhet och andra projekt som ni arbetar i (högst 4000 tecken)  

Inget projekt som drivs eller planeras drivas av Region Jönköpings län har samma eller liknande syften 
och mål som LYHS.  
 
Projektet LYHS omfattar aktiviteter och insatser som Region Jönköpings län inte genomför inom ramen 
för ordinarie verksamhet. 

 
6.2 Projektets koppling till och samarbete med andra projekt och insatser (högst 4000 tecken)  

Projektet LYHS har koppling till det YH-samarbete som funnits och utvecklats sedan sex år tillbaka av 
regionerna i Småland och Blekinge. Genom det YH-samarbetet har regionerna gemensamt anordnat 
årliga YH-konferenser för YH-anordnare, dit MYH med flera bjudits in. Kopplingen mellan LYHS och 
det ursprungliga YH-samarbetet samt de olika regionernas länsvisa YH-råd är självklar och viktig för 
projektet. Men det är av lika stor vikt att de olika bitarna inte blandas ihop. 
 
De regionala YH-råden och YH-samarbetet kommer att fortsätta ske inom ramen för det statliga 
Kompetensplattformsuppdraget. Det uppdraget handlar om nätverksbyggande för erfarenhetsutbyte och 
är en plattform att sprida information från samt få en överblick kring vilka YH-anordnare vi har i länen 
och vilka utbildningar de ansöker om och genomför. 
 
LYHS däremot möjliggör ett mer strukturerat och målinriktat arbete med resurser att genomföra insatser 
som ska leda till mer konkreta resultat än erfarenhets- och informationsutbyte och överblick. 

 
6.3 Hur projektet kommer att utvärderas/följas upp (högst 4000 tecken)  

Löpande utvärdering kommer att spela en nyckelroll i det här projektet. Detta möjliggör att arbetssätt 
och aktiviteter följs upp, rapporteras till styrgrupp och åtgärdas om uppsatta mål inte uppnås. 
Uppföljningen är en förutsättning för att projektets nya och utvecklade metoder ska kunna 
implementeras i ordinarie verksamhet efter projektslut. 
 
Projektet kommer att genomföra enkätundersökningar i anslutning till så många insatser och aktiviteter 
som möjligt, där detta är rimligt och nödvändigt för god uppföljning. Statistik kommer också att följas 
och rapporteras. Detta gäller exempelvis deltagande i kommande YH-mässa, antal sökande till YH-
utbildningar och hur många fler YH-utbildningar som blir beviljade. Det är också viktigt att utvärdera 
YH-anordnarnas uppfattning om delaktighet och hur väl projektet möter deras identifierade behov, som 
är projektets grund. Detta kan göras genom en kombination av enkäter och djupintervjuer. 
 

 
7. Planerade aktiviteter 
7.1 Tids- och aktivitetsplan för projektet 

Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad 

Uppstartsmöten 2015-11-01 2015-11-30 62419 

Intervju- och informationsturné (hos YH-anordnare) 2015-11-01 2016-09-11 153000 

                        

Arbetsgruppsarbete (lokaler, konsulter, material, resor) 2015-11-01 2016-09-30 297573 
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7.1 Tids- och aktivitetsplan för projektet 

Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad 

YH-Mässa (inbjudn, lokaler, fika, lunch, föreläsare, mm) 2016-03-17 2016-03-17 217729 

      2015-11-01 2016-06-30 0 

Arbeta med framtagande och tryck av manual 2015-11-01 2016-06-30 259761 

Spridningskonferens (inbjudn, lokaler, fika, lunch, föreläsare) 2016-08-18 2016-08-18 177652 

Summa   1 168 134 
 
 
8. Offentligt stöd 
8.1 Har sökanden fått annat offentligt stöd de senaste tre åren? 

Välj ett alternativ 
 
Finansiär Tidpunkt Belopp i SEK 

Tillväxtverket       584067 

Region Jönköping       484067 

Region Kronoberg       100000 

                  

                  
 

Summan ska balansera mot kostnads- och finansieringsbudgeten 
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9. Budget 
9.1 Kostnadsbudget 

Kostnadsslag Kostnadsspecifikation År 2015 År 2016 År 20   År 20   Totalt 

Personal  Projektledare 100%, 
ekonom, 
styrgruppsmedl. från 
RJL 

94271 424219                 518 490 

Köp av tjänst Föreläsare (kick-off, 
spridningskonferensen, 
YH-mässan) Konsulter 
(arbetsgruppsstöd) 
Grafisk formgivare 
(logotyp, formgivning 
av manualen) 
UpphandlingKonferensl
okaler, lokaler för 
arbetsgrupp, YH-mässa, 
spridningskonferens).  

40974 308678                 349 652 

Lokalkostnader Kontorslokal 
projektledare 

8000 36000                  44 000 

Resekostnader Intervju- och 
informationsturné, resor 
i samband med 
uppföljning/utvärdering, 
resor till och från 
arbetgrupps- och 
styrgruppsmöten 
Resor till och från 
deltagande av 
konferenser anordnade 
av andra aktörer för 
lärsyfte inom YH. 
Projektspecifikt. 

30000 50000                  80 000 

Övrigt Lunch och fika i 
samband med kick-off, 
YH-mässan, 
spridningskonferensen 
Trycksaker (manualen) 
Material (för 
arbetsgruppernas arbete) 

33261 83158                 116 419 

Indirekta kostnader OH 9165 50408                  59 573 
Offentligt bidrag i 
annat än pengar 

Styrgrupp och 
arbetsgrupp (offentliga 
aktörer) 

0 0                         

Privat bidrag i annat 
än pengar 

Styrgrupp arbetsgrupp 
(privata aktörer) 

0 0                         

 Summa     215 671     952 463                           1 168 134 
 
9.2 Intäkter 

Intäktsslag Intäktsspecifikation År 20   År 20   År 20   År 20   Totalt 

Planerade intäkter i 
projektet 
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9.3 Finansieringsbudget 

Offentlig kontant finansiering År 2015 År 2016 År 20   År 20   År 20   Totalt 

Tillväxtverket 116813 467254                       584 067 
Region Jönköpings län 80678 403389                       484 067 
Region Kronoberg 18180 81820                       100 000 
                                                
                                                
                                                
                                                

Summa   1 168 134 
 

Privat kontant finansiering År 20   År 20   År 20   År 20   År 20   Totalt 

                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

Summa             
 
Offentligt bidrag i annat än 
pengar  

År 2015 År 2016 År 20   År 20   År 20   Totalt 

                                            
                                               
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

Summa             
 

Privat bidrag i annat än pengar  År 2015 År 2016 År 20   År 20   År 20   Totalt 

                                             
                                           
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

Summa             
 
9.4 Total offentlig och privat finansiering   1 168 134 

 
 Tänk på att kostnads- och finansieringsbudget ska stämma överens 
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10. Indikatorer 
Med indikatorer avses hur ett projekt mäter och redovisar måluppfyllelsen för projektet. I ansökan ska den sökande 
ange indikatorer som visar hur de aktiviteter som genomförs i projektet leder till att målen uppfylls och vilka effekter 
som uppnås.  
Vid behov kontakta ansvarig handläggare på Tillväxtverket för mer information (se www.tillvaxtverket.se) 

Indikator Kvinnor Män Antal 

Arbetsgrupperna 
 

15 15 30 
Föreläsare 6 6 12 
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

 
11. Konsekvenser för miljö, jämställdhet och integration 
Vilken påverkan har projektet på miljön?  

Påverkar inte miljön 
Beskriv vilka konsekvenser projektet har för miljön och vilka aktiviteter som kommer att genomföras (högst 4000 tecken)  

      

Vilken påverkan har projektet på jämställdheten?  

Bidrar till att förbättra jämställdheten 
Beskriv vilka konsekvenser projektet har för jämställdheten och vilka aktiviteter som kommer att genomföras (högst 4000 tecken)  

LYHS har ett särskilt jämställdhetsfokus som har beskrivits i ett av projektens mätbara mål. LYHS ska 
verka för att jämställdhetsintegrera inte enbart projektets struktur och genomförande, utan även YH-
anordnarnas arbetssätt. Projektets konsekvenser för jämställdhet kommer framförallt att synas på sikt, då 
det jämställdhetsintegrerade arbetssättet ska främja könsneutrala utbildnings-/yrkesval. Detta kommer 
att synas på YH-utbildningarna i form av en jämnare könsfördelning 
 
De aktiviteter som kommer att genomföras i projektet för att jämställdhetsintegrera arbetssättet och ta 
sikte på förbättrad jämställdhet på arbetsmarknaden i förlängningen, beskrivs tillsammans med 
aktiviteterna för förbättrad integration under nästa rubrik i denna ansökan.  

http://www.tillvaxtverket.se/
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Vilken påverkan har projektet på integrationen? 

Bidrar till att förbättra integrationen 
Beskriv vilka konsekvenser projektet har för integrationen och vilka aktiviteter som kommer att genomföras (högst 4000 tecken)  

Utöver ett metodiskt arbete med jämställdhetsintegrering ska LYHS även ge en positiv effekt på 
integrationen. LYHS ska verka för att ett mångfalds- och jämlikhetsperspektiv genomsyrar projektet och 
att YH-anordnarnas arbetssätt utvecklas, enskilt och i samverkan så att det präglas av ett integrerat 
jämlikhetsperspektiv, som omfattar både jämställdhet och mångfald. Liksom med 
jämställdhetsintegreringen, kommer också projektets konsekvenser för integrationen att synas på sikt. 
Det genom LYHS vidareutvecklade arbetssättet ska attrahera en mer jämn variation av sökande till YH-
utbildningar som innebär minskad segregation mellan människor av olika kön, könsidentitet eller 
könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning och ålder.  
 
De aktiviteter som kommer att genomföras i projektet för att mångfalds- och jämlikhetsintegrera 
arbetssättet och ta sikte på förbättrad jämställdhet och integration i förlängningen, är följande: 
 
- i fas 1 kommer kick-offen ha ett fokus på jämlikhetsarbetet (jämställdhet och mångfald) i och genom 
projektet. 
- vid upphandling av konsulter kommer krav att specificeras i förfrågningsunderlaget kring 
dokumenterad (eller välintygad) jämställdhets- och mångfaldskompetens. 
- samtliga arbetsgrupper kommer inför första mötet att få verktyg för mångfalds- och 
jämställdhetsintegrering. Vertyget kommer bland annat bestå av ESF:s "Gör!". I sina 
minnesanteckningar ska arbetsgrupperna dokumentera hur man arbetar för ökad jämställdhet och 
mångfald i själva arbetetsprocessen och i de lösningsförslag/planer de tar fram samt hur man 
prognostiserar att jämställdheten/jämlikheten och integrationen påverkas på sikt i verksamheten och på 
arbetsmarknaden genom förslagen. 
- i den löpande utvärderingen ska frågor ställas som synliggör hur väl jämställdhets- och 
mångfaldsintegreringen utvecklas under projektperioden och som blir ett underlag för 
uppföljning/åtgärder för att ytterligare förbättra jämlikhetsarbetet. 
- inför YH-mässan ska medverkande YH-anordnare och andra parter få en checklista eller liknande som 
ska hjälpa dem att utveckla ett normkritiskt sätt att kommunicera med mässbesökarna, såväl i 
bildmaterial som bemötande. 
- spridningskonferensen kommer, liksom kick-offen, också att präglas av ett jämställdhets- och 
mångfaldsperspektiv. Här ska även projektets resultat kring jämställdhets- och mångfaldsintegreringen 
presenteras.  

 
12. Kommentarer 
12.1 Kommentar till indikatorerna (högst 4000 tecken)  

Det är oerhört svårt att sätta indikatorer som redovisar exakt antal män och kvinnor i de olika delarna av 
genomförandet i detta projekt, eftersom det i grund och botten handlar om att skapa en ny struktur och 
arena. De sex mätbara målen och de övergripande fem syftena medger inte någon enkel uppdelning av 
antal män och antal kvinnor. Målen kommer vid projektslutet att i sig vara projektes indikatorer på om 
projektet har gett effekt eller ej. När det gäller indikatorer av det slag man efterfrågar i detta formulär 
skulle det vara betydligt bättre att få fylla i procentandel av män och kvinnor istället för antal. LYHS 
kommer att i sammansättningen av arbetsgrupper, anlitande av konsulter och föreläsare och i övriga 
påverkbara sammanhang att eftersträva en jämn könsfördelning och så gott det går även en blandning av 
människor med olika bakgrund, ålder och livsstil.  
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12.2 Effekter på lång sikt (högst 4000 tecken)  

De effekter som LYHS antas kunna resultera i på sikt stämmer överens med projektets fem beskrivna 
syften. 
 
När en fungerande arena för långtgående samverkan mellan YH-anordnare har etablerats genom LYHS, 
kommer kompetensförsörjningen till näringsliv och offentlig sektor vara bättre kalibrerad. YH-
anordnarnas samverkan med arbetsgivare och branschorganisationer kommer att stärkas och innebära en 
mer effektiv planering av utbildningsutbud och LIA-platser. 
 
Utbildningarna kommer kunna genomföras mer kostnadseffektivt, vilket kan få som effekt att fler 
utbildningar bereds plats. På lång sikt kommer också insatserna genom LYHS resultera i ett stärkt YH-
varumärke med ökad attraktionskraft till utbildningsformen. Slutligen kommer LYHS ge positiva 
effekter på jämställdhet och integration, först på arbetssätt, sedan i utbildningsform och på sikt också på 
arbetsmarknaden och i samhället. 

 
12.3 Verksamhet efter projekttiden (högst 4000 tecken)  

Under hela LYHS genomförande kommer samtliga arbetsgrupper, utöver olika specifika 
frågeställningar, ha i uppdrag att ta fram konkreta förslag kring hur den resulterande samverkansarenan 
och strukturen ska fortleva och vidareutvecklas. Redan innan denna projektansökan formulerades har ett 
antal YH-anordnare föreslagit att man skulle kunna bilda en förening som tar vid arbetet när projektet är 
slut. Oavsett vilken lösning de projektdeltagande YH-anordnarna gemensamt väljer står det klart att de 
har behov av en fortsatt gemensam plattform för långtgående YH-samverkan. Det råder därför ingen 
tvekan om att projektet kommer att resultera i en arbetsform som består även efter avslutat projekt. 
 
Genom det samarbete som finns sedan tidigare mellan regionerna i Småland och Blekinge kommer 
information om projektet löpande spridas till de regioner som står utanför projektet. På så vis kan 
projektets lösningar ge varaktiga effekter på arbetssätten och verksamheten som bedrivs inom ramen för 
kompetensplattformsuppdraget hos regionerna i Småland och Blekinge. De lärdomar projektet kommer 
att ge oss kan vi dra nytta av i vårt arbete med andra aktörer som berörs av 
kompetensplattformsuppdraget. Kanske kan vi exempelvis stödja andra aktörer att anta den struktur och 
samverkansarena som tas fram för YH-anordnarna. Det är också möjligt att projektets strategiska arbete 
med jämlikhet (jämställdhet och mångfald) ger oss nya eller utvecklade metoder att arbeta med frågorna 
i vår ordinarie verksamhet. 

 
12.4 Resultat efter projekttiden (högst 4000 tecken)  

De reslutat som kan förväntas efter projekttiden är att andelen beviljade YH-ansökningar framöver 
fortsätter att öka, att antalet sökande till YH-utbildningar också kommer att öka och att det 
jämlikhetsintegrerade arbetssättet leder till en mer könsneutral arbetsmarknad. 

 
12.5 Övriga resultat (högst 4000 tecken)  

Den nya modellen för stärkt samverkan som projektet leder fram till kan resultera i att fler regioner 
anammar samverkansformen. Detta kan i sin tur skapa förutsättningar för YH-anordnare runt om i 
landet att bli vassare på matchningen mellan utbildningsutbud och arbetsmarknadens behov samt att 
YH-konceptet både stärks och går en gynnsam utveckling till mötes, inte minst avseende 
kostnadseffektivitet och jämlikhetsintegrering.  

 
13. Bilagor och underskrift 
13.1 Bilagor för en komplett ansökan 

 Medfinansieringsintyg 
 Underlag som styrker vem/vilka som har rätt att företräda den sökande 
 Specifikation över kostnadsslag 

 



Ti
llv

äx
tv

er
ke

t 0
2E

 2
01

3 
ja

nu
ar

i 

 
 
 

14(14) 

13.2 Övriga bilagor  
 Projektets underlag - ett workshopresultat från en YH-konferens den 1 april, 2015 
       
       
       
       

 
 

13.3 Underskrift 
Undertecknad försäkrar att de uppgifter som lämnas i ansökan, inklusive bilagor, är riktiga. Vidare försäkras att 
ingen finansiering utöver den i ansökan redovisade kommer att sökas för projektets kostnader.  
Ort  
Jönköping 

Datum 
2015-07-03 

Underskrift av person som har rätt att företräda sökanden  
 

Namnförtydligande 
Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör 
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