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Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

Integration som första steg till 
Företagande och Företagsamhet. 
 

Förslag till beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar  
bevilja Ung företagsamhet 1 200 000 kr fördelat på tre år från statliga 1:1 medel 
för att genomföra projektet Integration som första steg till Företagande och 
Företagsamhet.  

Sammanfattning 
Projektets syfte är att öka andelen UF-företagare i målgrupper som är socialt 
prioriterade och traditionellt inte genomför UF-företagande under sin 
gymnasietid. Detta kan exempelvis vara elever som är utrikesfödda, elever i 
behov av extra stöd eller elever med svaga socioekonomiska resurser.  
Under projektperioden skall verktyg skapas för att nå ovanstående målgrupper i 
större utsträckning. Mot bakgrund av den ökning av nyanlända vi sett till Sverige 
och vårt län samt de utmaningar kopplat till detta som länets skolor står inför kan 
projektet vara ett sätt att främja nyanländas väg in i egenförsörjning. Projektet 
förväntas efter projekttidens slut övergå till en del i ordinarie verksamhet. 

Information i ärendet:  
UF är en ideell och obunden organisation med syftet att tillsammans med skolan 
införa entreprenörskap i utbildningssystemet. Genom att visa barn och ungdomar 
att eget företagande är en möjlig karriärväg, finns goda chanser att öka andelen 
företagare i Jönköpings län samt stärka ungdomars etablering på 
arbetsmarknaden. Under läsåret 2014/2015 drev 25 % av en årskull UF-företag i 
Jönköpings län, snittet i Sverige var desamma. 
 
UF kommer inom ramen för projektet att fokusera på att möta gymnasieeleverna 
på programmen Språkintroduktion och Yrkesintroduktion, vilket i dagsläget 
motsvarar 546 elever i Jönköpings län. Dessa motsvarar i sin tur 12 % av eleverna 
i skolår ett på gymnasiet. Antalet elever i målgruppen kommer antagligen öka 
över åren på grund av rådande samhällssituation.  
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I den senaste analys- och lägesrapporten, daterad 2015-10-15, från F-samverkan, 
forumet för samverkande myndigheter i Jönköpings län, beskrivs den nuvarande 
flyktingströmmen till Sverige som rekordstor. Migrationsverket återger i samma 
rapport att det inte finns någon tendens till ett minskat inflöde av flyktingar till 
Sverige. Antalet ensamkommande barn har också ökat markant. Enligt F-
samverkans bor idag 4000 asylsökande flyktingar i Jönköpings län samt cirka 500 
ensamkommande barn. 
 
Johanna Sjöström skriver i sin rapport kring Region Jönköpings läns roll i 
flyktingmottagande och nyanländas etablering i länet om ett stort behov av mer 
resurser finns inom vård, skola, barnomsorg och socialtjänst. Det eskalerande 
flyktingmottagandet har inneburit ett ökat tryck på verksamheterna även om det 
ser olika ut i varje kommun. Behovet av personal med rätt kompetens har ökat 
påtagligt. Man befarar i kommunerna att det kommer att uppstå svårigheter att 
rekrytera tillräckligt med personal som har rätt utbildning och erfarenhet, både till 
skola och till barnomsorg.  
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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: Integration som första steg till Företagande och Företagsamhet  
Projektägare: Ung Företagsamhet i Jönköping   
År och månad för projektstart: 2016-01 
År och månad för projektavslut: 2018-12  
Status: Nytt  
 
 
Tidigare beslut:       – 
 
Utbetalda medel:       – 
 
Projektägarens ansökan finns som bilaga. 
 
Regional utvecklings kommentarer till ansökan: 
Johanna Sjöström drar i rapporten kring Region Jönköpings läns roll i 
flyktingmottagande och nyanländas etablering i länet som presenterades i december 
2015 slutsatsen att Region Jönköpings län kan utveckla sin roll i arbetet med att 
främja nyanländas väg in i egenförsörjning. Genom projektverksamhet har Region 
Jönköpings län möjlighet att påverka utvecklingen och möta behov. Under en lägre 
tid har föreliggande projekt diskuterats med Ung företagsamhet (UF) som bedöms ha 
en unik möjlighet att möte unga nyanlända med samma pedagogiska redskap som 
man traditionellt använt inom sin ordinarie verksamhet. Efter projektets tre år är 
målet att verksamheten ska kunna plockas upp i UF´s ordinarie verksamhet.   
Ansökans koppling till Regionala utvecklingsstrategin, RUS, motivera hur: 
Projektet kopplar tydligt mot delstrategin om ett inkluderande samhälle och har ett 
tydligt fokus på målområdet näringsliv. Projektets långsiktigt mål är att ge alla elever 
möjlighet att driva UF-företag någon gång under sin gymnasietid, för att bidra till  
tillväxt som företagsam anställd eller egenföretagare. Ett av projektets kortsiktiga 
mål är att ge alla elever kännedom om hur ett samhälle är uppbyggt, vilken betydelse 
människor och arbetsliv har för samhället, hur man själv kan vara med och bidra och 
vad demokrati är. Eleverna får träning i kommunikation, samarbete, problemlösning, 
argumentation och hur man fattar beslut i grupp. Detta är mycket relevant för t.ex. 
nyanlända  
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Ansökan är kopplad till följande område: 
 
Arbetsmarknad/ näringsliv ☒    
Utbildning/ forskning ☐ 
Attraktivitet  ☒ 
Infrastruktur  ☐ 
 
Avstämning har skett med andra enheter inom RJL (Utbildning och Kultur, 
Folkhälsa eller Kommunal utveckling): 
Nej 
 
 
Geografiskt område (berörda kommuner och län som medverkar i projektet): 
Aneby  ☐ Nässjö ☐       
Eksjö  ☐ Sävsjö ☐         
Gnosjö          ☐               Tranås ☐        
Gislaved   ☐ Vaggeryd ☐         
Habo      ☐ Vetlanda ☐ 
Jönköping  ☐ Värnamo ☐ 
Mullsjö   ☐ Län ☒  
 
Jämställdhetsperspektivet är ett verktyg för att nå hållbar tillväxt i hela länet. 
Beskriv arbetet i projektet kopplat till jämställdhet (ex. särskilda insatser för 
ökad jämställdhet): 
Även sedan tidigare har många elever getts möjlighet att driva UF företag på 
gymnasiet. Nu breddas den möjligheten ytterligare och utsatta grupper prioriteras i 
detta projekt. UF har en historik av att attrahera elever väldigt jämt fördelat över kön.  
Läsåret 2014/2015 var 51% av de som drev UF-företag flickor och 53% av UF-
företagen hade en flicka som VD.  
 
Miljö, integration och mångfald samt folkhälsa är också verktyg som beaktas i 
ansökan. Beskriv arbetet i projektet kopplat till dessa horisontella kriterier (ex. 
särskilda insatser för ökad miljö, integration och mångfald): 
 
I dagsläget finns inte UF verksamhet med processutbildningen UF-företagande på 
programmet för språkintroduktion i länet och man har endast ett fåtal elever på 
programmet för yrkesintroduktion. UF har kostaterat att eleverna på dessa program 
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behöver mer stöd och motivation för att genomföra sin utbildning och väljer därför 
inom ramen för projektet att arbeta med denna målgrupp ur ett annat utgångsläge. 
Projektets syfte är att öka andelen UF-företagare i målgrupper som är socialt 
prioriterade och traditionellt inte genomför UF-företagande under sin gymnasietid. 
Detta kan exempelvis vara elever som är utrikesfödda, elever i behov av extra stöd 
eller elever med svaga socioekonomiska resurser.  
 
Beskriv om/ hur projektet följer intentionerna i barnkonventionen (gäller 
endast folkhälsoenheten): 
      
 
Ekonomisk bedömning till förslag till stödbelopp: 
Projektets budget omfattar en ny projektanställning vilket är en förutsättning för att 
kunna driva projektet fokuserat och framgångsrikt. Övriga finansiärer finansierar 
sedan tidigare UF´s ordinarie verksamhet.  
 
Förslag till särskilda villkor för beslut: 
Ansökan om utbetalning skall göras minst två gånger per år och senast 15 december 
2016, annars kan projektbidraget 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 Regionen att stryka kostnaden. Mall för friställningsintyg finns på 
hemsidan.  

 

Medelsbeslut 
År 2016   400 000 kr   1:1-medel 
 
Beslutet motsvarar  50  procent av den slutliga godkända kostnaden till projektet.  
 
Utbetalningsprognos 
År 2016 beräknar vi att betala ut: 300 000 kr 
År 2017 beräknar vi att betala ut: 100 000 kr 
 
3          Nationell strategisk prioritering 
2b        Nationell ämneskategorisering 
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Finansiering 
Budgeten för projektet ser ut som följer: 

 År År År År  
 2016 2017 2018 20      Totalt 
Kostnader      

Egen personal 
(inkl. sociala avgifter) 
 

517 353 517 353 517 353       1 552 059 

Externa tjänster                         0 
Lokalkostnader                         0 
Investeringar (gäller inte medel 
från Region Jönköpings län) 

                        0 

Övriga kostnader (ange 
kostnadsspecifikation i bilaga) 

282 647 282 647 282 647          847 941 

Indirekta kostnader (specificera 
i bilaga) 

                        0 

Summa kostnader 800 000 800 000 800 000       2 400 000 
Intäkter                         0 
Offentliga bidrag i annat  
än kontanter 

                        0 

Privata bidrag i annat än 
kontanter 

                        0 

Summa (A) 800 000 800 000 800 000 0 2 400 000 
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 År År År År  
 2016 2017 2018 20      Totalt 
Finansiär      
Svenskt näringsliv 200 000 200 000 200 000       600 
Sparbanksstiftelsen Alfa 200 000 200 000 200 000       600 
Region Jönköpings län 400 000 400 000 400 000       1200 
                              0 
                              0 
                              0 
                              0 
                              0 
                              0 
Summa (B) 800 800 800 0 2400 

 

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

http://www.rjl.se/
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