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Underlag till projektbeslut 
Projektnamn: 

Projektägare: 
År och månad för projektstart: 
År och månad för projektavslut: 
Status: 

I 
T'''",re bo> '"" -

Utbetalda medel: -

Förstudie - internationalisering av Share 
Music 
Share Music Sweden, ideell förening 
2013-03-01 

2013-08-31 

Nytt 

Projektägarens ansökan finns som bilaga. 

Regionförbundets kommentarer till ansökan: 

Share Music är en ideell förening med säte i Gränna. Syftet med projektet är att 

genom riktade insatser finna en ny internationell marknad för Share Music och syn

liggöra samt stärka deras roll som sarnhällsentreprenörer. Share Music vill med pro

jektet stimulera besöksnäringen i Småland. Förstudien ska resultera i en modell för 

Share Musics kurser ska kunna bli en attraktiv produkt för hesöksnäringen med fokus 

på marknaden i Tyskland och Ryssland. De långsiktiga målen är att bidra till att 

besöksnäringen växer i regionen och stärka varumärket Småland. Målgruppen för 

projektet är unga vuxna och vuxna personer med och utan funktionsnedsättning, 

organisationer, nätverk och media inom funktion.shindersektorn samt aktörer inom 

rese- och turisrnhranschen. 

Ansökan uppfyller åtgärd enligt Regionala utvecklingsprogrammet, RUP: 
Förstudien har koppling till utvecklingsprogrammet främst inom satsningen på 

besöksnäringen, men även inom området livsmiljö och attraktivitet genom ökad 
tillgänglighet till kultur för funktionshindrade. 
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Ekonomisk bedömning till förslag till stödbelopp: 
Regionförbundet har gjort en ekonomisk bedömning och föreslår regionstyrelsen att 

avsätta 185000 kr av l:l-medel för år 2013 till förstudien. 

Förslag till särskilda villkor för beslut: 
Ansökan om utbetalning ska göras minst två gånger per år och senast 15 december 

innevarande år, annars kan projektbidraget för årets beslut förfalla. Beslutet gäller 

under förutsättning att Länsstyrelsen går in med motsvarande belopp. 

Medelsbeslut 

Ettårigt medelsbeslut 
År 2013 185000 kr 1:I-medel 

Beslutet motsvarar 50 procent av den slutliga godkända kostnaden till projektet. 

Utbetalningsprognos 
År 2013 beräknar vi att betala ut: 185 000 kr. 

2 Nationell strategisk prioritering 
2c Nationell ämneskategorisering 

OECD-grupp 

OECD-ämne 
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Finansiering 

Budgeten för projektet ser ut som följer: 
Ar 

Kostnader 2013 

Egen personal 290 000 

(ink!. sociala avgifter) 

Antal timmar: 1169 

Lönekostnad per timme: 

248 kr 

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

Ovriga kostnader (ange 80 000 

kostnadsspeci fikation i bilaga) 

Summa kostnader 370 000 

Intäkter O 

Summa 370 000 

Ar 
Finansiär 2013 

Regionförbundet Jönköpings län 185000 

Länsstyrelsen i Jönköpings län 185000 

Summa 370 000 

Förutsättningar för beslutet 

Regionförbundet medfinansierar projektet 2013. 

Ar 
20 

O 

O 
O 
O 

O 

O 
O 

O 

Ar 
20 

O 
O 
O 

Ar 
20 Totalt 

O 290 000 

O O 
O O 
O O 

O 80 000 

O 370 000 

O O 

O 370 000 

Ar 
20 Totalt 

O 185000 

O 185000 

O 370 000 

Regionförbundets riktlinjer samt handledning för ansökan om regionala projektmedel 

gäller, se www.regionjonkoping.se. 

Rolf Persson 
Regiondirektör 
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Ansökan om regionala projektmedel 
Jönköpings län 

l2$J N ansökan förstudie D N ansökan - ro'ekt OFörlän nin sansökan' 
�"Fyrr endast j denna sida. Läs mer i dokumentet Handledning för ansökan om regionala projektmedel. 

u 'fI . k Jppgl er om proJe tet 
Projektnamn 
Förstudie - internationalisering av Share music -kurser till nya marknader 
Projektperiod Sökt belopp från Regionförbundet Totalkostnad 

(totalbelopp) 
1/3 -31/8 18 5000 370 000 

'fI Uppgl er om sökande 
Projektägare E·post 
Share Music Sweden info@sharemusic.se 
Postadress Telefon 
Box 56 0390-41508 
Postnummer och ort Mobiltelefon 
56322 Gränna 
Organisationsnummer I CFAR·nummer" Plus giro I Bankgiro 
8024 I 3-3640 50449016 706 -9222 
Ar sökande momsredovisningsskyldig för projektet? Gäller ansökan medfinansiering för EU-stöd? 
l2$J Ja D Nej D Ja l2$J Nej --ArbetssUlllenummer enligt Statistiska centralbyrån (Tfn. 019-17 60 00) 

k I d Proje t e are 
Namn 
Sophia Alexandersson 
E-post 
sophia(aJsharemusic.se 

Ek ' h  onoml antenng 
Namn 
Helena Melin 
E·post 
helena(aJsharemusic.se 

Telefon 
0390-41508 
Mobiltelefon 
070 5-7988 55 

Telefon 
0390-41508 
Mobiltelefon 

Projektbeskrivning med kostnads- och finansieringsbudget ska bifogas (se bilaga) 

att företräda sökanden 

REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 

Ort och datum 
Gränna 2013-01-02 

Postadress: Box 255, SE-551 14 Jönköping I Besöksadress: Vi3stra Storgatan 1S A 
Tel :  036 10 75 57 1 Fax: 036 10 20 16 1 E-post: regionforbundet@regionjonkoping.se 
www.regionjonkoping.se 
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Bilaga till ansökan om regionala projektmedel 
Jönköpings län 

Pro'ektnamn 

Förstudie - internationaliserin av Share music-kurser till nya marknader 

Sammanfattning av projektet (Max 2000 tecken) 

De sökta projektmedlen är tänkta att fInansiera en förstudie kring möjligheten 
att locka besökare med funktionsnedsättning, från framförallt Tyskland och Ryssland. 
Detta genom att erbjuda dem kurser i Share Musics regi - som stimulerar kulturell 
och personlig utveckling - kombinerat med besök på välkända turistmål i Småland. 
Skräddarsydda resor för den aktuella målgruppen ökar deras möjlighet till en stimulerande 
och aktiv utlandssemester. 

Syfte (Beskriv avsikten med projektet) 

Att genom riktade insatser fInna en ny internationell marknad för Share Musics kurser samt 
synliggöra och stärka Share Music som samhällsentreprenör. Som synergieffekt stimuleras 
även besöksnäringen i Småland. 

Mål (Vad ska projektet uppnå för resultat?) 

Förstudien ska resultera i en modell för hur Share Musics kurser ska kunna bli en attraktiv 
produkt för besöksnäringen med fokus på marknaden i Tyskland och Ryssland. De långsiktiga 
målen är att bidra till att besöksnäringen växer i regionen och stärka varumärket Småland. 

Målgrupp (Vem/vilka vänder sig projektet till?) 

Unga vuxna o vuxna personer med och utan funktionsnedsättning,organisationer, nätverk och 
media inom funktionshindersektorn samt aktörer inom rese/turismbranschen. 

GenomförandejHur ska projektet genomföras, vilka aktiviteter är planerade?) 

Researcharbete i samarbete med Smålands Turism för att i första hand hitta samarbetspartners 
och marknadsföringskanaler i TysklandlRyssland. Se tidplan nedan. 

Tidplan (Ange när i tiden projektet ska genomföras samt vilka aktiviteter som ska ske) 

Inventering av möjliga samverkanspartners mars/april 
Undersökning av marknadsföringskanaler, logistik, mars/april 
kringaktiviteter 
Besök i TysklandlRyssland maj/juni 
Genomförande av kurs i Jönköping m inbjudna fr TylRy augusti 

Regionala utvecklingsprogrammet för Jönköpings län (RUP) (Beskriv projektets koppling till det 
re ionala utvecklin s ro rammet som du kan ladda ner å www.re ion·onko in.se 

Förstudien har ko lin till utvecklin s ro arnmet främst inom satsnin en å 

REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 
Postadress: Box 255, S E·551 14 Jönköping I Besöksadress: Vastra Storgatan 18 A 
Tel: 036 10 75 57 I Fax: 036 10 2016 1 E-post: regionforbundet@regionjonkoping.se 
YNIW.regionjonkoping.se 
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besökningsnäringen, men även inom området livsmiljö och attraktivitet genom ökad 
tillgänolighet till kultur. 

Horisontella kriterier (Beskriv på vilket sätt projektet beaktar miljö, integration och mångfald, folkhälsa samt 
jämställdhet) 

Share Music Sweden beaktar de uppställda kriterierna i all sin verksamhet genom bia 
följande: miljö - vi prioriterar kollektivtrafik framför bilkörning. Flyg används vid 
utlandsresor och begränsat för imikesresor. Integration/mångfald - grundläggande princip då 
vi arbetar med att lyfta fram människor med funktionsnedsättning ocoh arbetar för social 
inkludering. Folkhälsa - vi anser att tillgången till kultur och egenskapande bidrar till ökad 
folkhälsa. Jämställdhet - eftersträvas kontinuerligt genom medvetna val av foton i 
marknadsföringsmateriel, urval vid kurs ansökningar, kursledarteam etc. 

Ordinarie verksamhet - ro'ekt S ecificera vad som är särskil'ande och unikt} 

Detta är en förstudie inom ett område som vi tidi are e' har arbetat inom dvs besöksnärin 

Spridning (Ange hur information om projektet ska spridas) 

Vi ser goda möjligheter att applicera modellen till ytterligare nya marknader, då vi har ett 
brett kontaktnät i andra länder att tillgå. 

Uppföljning/utvärdering av projektet 

Förstudien avslutas med sammanfattning av gjorda erfarenheter och slutsatser inför 
framtiden.Målsättningen är att förstudien ska resultera i en modell som kan utvecklas och 
implementeras under ett uppföljnincrsprojekt för att slutligen leda till permanent aktivitet. 

REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 
Postadress: Box 255. SE·551 14 Jönköping I Besöksadress: Västra Storgatan 18 A 
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Kostnadsbudget' 
Kostnadsslag Ar2013 

Egen personal 290000 
(ink!. sociala avgifter) 
Antal timmar: 

1169 
Lönekostnad per timme: 

189 
Externa tjänsler 

Lokalkoslnader 

Invesleringar (gäller inte 
medel från 
Reqionförbundet) 
Övriga kostnader (ange 80000 
kostnadsspecifikation i 
bilagat 

Summa kostnader 370 000 
Intäkter -

Summa (A) 370 000 

F , Inanslenng' 
Finansiär Ar 2013 
Regionförbundet 185000 
Länsstyrelsen 185 000 

Summa (B) 370 000 
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Ar 20 Ar20 
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Ar20 

O 
-
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Ar20 

O 

Datum 

2013-01-09 

81ankettversion 

2010-03-02 

Antal sIdor 
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Totall 

290 000 

O 

O 

O 

80 000 

O 370 000 
- O 

O 370 000 

Totalt 

185 000 
185 000 

O 

O 

O 

O 

O 370 000 

"Tabellerna för kostnadsbudget och finansiering summeras automatiskt. Genom att använda tab-tangenten 
mellan fälten, får du fram rätt summa direkt. Observera att summan i (A) måste överensstämma med summan 
i (B), 

REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 
Postadress: Box 255, SE-551 14 Jönköping l Besöksadress: Västra Storgalan 18 A 
Te!: 036 10 75 57 I Fax: 036 1020161 E-post: regionforbundet@regionjonkoping.se 
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BILAGA 

Ansökan om regionala projektmedel- Specifikation kostnads budget 

Lönesumman är beräknad på en 6 månaders projektanställning samt 1 månads 

projektledning/administration. (Inkl sociala avgifter 31,42 %.) 

Utöver detta är 80 000 kr budgeterade för 4 resor vardera till/från Tyskland 

respektive Ryssland. 



Komplettering till Ansökan om regionala projektmedel -

ANKOM 

2013 -0\- 1 4 

onr .. i.Fl?2 ................. . 

"Förstudie - internationalisering av Share Music-kurser till nya marknader" 

Kostnadsbudget/kostnadspecifikation 

Egen personal 

Projektsamordnare 6 månader ä 30 000 kr + sociala avgifter (31,42 %) 
Projektledning/administration l månad ä 37 500 + sociala avgifter (31,42 %) 
Totalt: 1169 timmar ä 248 kr 

Resekostnader 

Resa och logi för 2 personer från Tyskland - som ska delta i kursen 

Resa och logi för 2 personer från Ryssland - som ska delta i kursen 

2 st resor och logi för Projektsamordnaren till Tyskland 

2 st resor och logi för Projektsamordnaren till Ryssland 

Totalt: 

Kostnader totalt: 

240 000 
50 000 

290 000 

20 000 
20 000 
20 000 
20 000 
80 000 

370 000 
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Underlag till projektbeslut 
Projektnamn: Insikt Validering - Insikt kompetensutveckling 

Projektägare: 
År och månad för projektstart: 
År och månad för projektavslut: 
Status: 

I 
Ti di",,, b�l., 

Utbetalda medel: 

Skärteknikcentrum Sverige 

2013-01 
2014-12 
Nytt 

Projektägarens ansökan finns som bilaga. 

Regionförbundets kommentarer till ansökan: 
Validering av yrkeskompetens tillsammans med en lätthanterlig metod att organisera 

kompetensutveckling är basen i en strategisk kompetensforsöIjningsprocess. Avsaknaden av 

detta är en av de mest tillväxthämmande falctorema får såväl enskilda foretags som hela 

tillverkningsindustrins utveckling. Insikt och forståelse av kompetensutveckling är bristfallig 

i många foretag. Man är medveten om att det behövs men inte hur. För att snabbare få fler 

foretag att ta steget från en inarbetad struktur till något nytt behövs en kritisk massa av 

foretag som visar vägen och blir goda exempel att lära av. 

Syftet med projektet är att söka upp och erbjuda provvalidering på minst 30 tillverkande 

fciretag jämt fårdelade inom regionen samt ge metodikstöd får kompetensutvecklande 

åtgärder. 

Målet är alt minst 30 anställda ska genomgå en instruktörs- och handledningsutbildning. 

Minst 30 anställda i ledande funktion ska delta i utformning av metodik fcir att ta tillvara 

valideringsresultatet och genomföra kompetensutveckling. Minst 100 tillverkande fåretag 

ska ha fått en inledande introduktion i validering och kompetensutveckling. Slutligen ska en 

metodhandledning for kompetensutveckling kopplat till valideringsresultat tas fram for 

vidare spridning till alla tillverkande foretag i länet. 

REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 
Postadress: Box 255, SE·551 14 Jönköping I Besöksadress: Västra Slorgatan 18 A 
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Ansökan uppfyller åtgärd enligt Regionala utvecklingsprogrammet, RUP: 
Projektet bidrar till att uppfylla målen i länets RUP. Ett övergripande mål är att 

tillgången på arbetskraft med rätt kompetens är tryggad. Som delmål ska vi bl.a. 

jobba för att öka samverkan mellan de aktörer som har i uppdrag att utbilda och göra 

arbetskraftsutbudet anställningsbar och de som ska anställa, d. v .s. arbetslivet. Det är 

också viktigt att redan anställda har möjlighet validera sina yrkeskompetenser och 
utbilda sig vidare med nya kunskaper får att trygga en fortsatt utveckling och tillväxt. 

Insatser för ökad delaktighet och en höjd formell utbildningsnivå är också prioriterat 

inom RUP. Genom att medverkande företag engageras skapas också 

lärandeprocesser ute på arbetsplatserna. Ä ven i korrunande RUS är 

kompetensförsörjning en nyckelfråga för att länet ska bli En internationellt ledande 

industriregion. 

Ekonomisk bedömning till förslag till stödbelopp: 
Sökt bdopp är 937000 kr fOr åren 2013-2014. Bifall föreslås. 

Förslag till särskilda villkor för beslut: 
Ansökan om utbetalning ska göras minst två gånger per år och senast 15 december 

innevarande år, annars kan projektbidraget för årets beslut förfalla. 
Länets övriga branschcentra inom tillverkande industri ska ha möjlighet att folja och ta del 

av projektet. Förlängningsansökan krävs for är 2 (2014) 

Medelsbeslut 

Ett-årigt medels beslut 
År 2013 
Ar 2014 

401000 kr 
536000 kr 

l:l-medel 
1:I-medel, prognos 

Beslutet motsvarar 50 procent av den slutliga godkända kostnaden till projektet. 

Utbetalningsprognos 
År 2013 beräknar vi att betala ut: 401 000 kr. 

10 Nationell strategisk prioritering 

10c Nationell ärnneskategorisering 

OECD-grupp 

OECD-ärnne 

Datum 

Beteckning 

R 513 
Antal sidor 
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Bilaga till ansökan om regionala projektmedel 
Jönköpings län 

Pro'ektnamn 

Insikt validerin<r - insikt kom etensutveckling 

Sammanfattning av projektet (Max 2 000 tecken) 

Avsaknad av en effektiv kompetensförsörjningsprocess är en av de mest tillväxthämmande 
faktorerna för såväl enskilda företags som hela tillverkningsindustrins utveckling. En 
bristande förmåga att leda och organisera en kompetensdriven industri hämmar också en 
regionala utveckling, vars förutsättningar bygger på ökat fokus på avancerad teknologi och 
kunskapsintensiv tillverkning, fler företag med egna produkter, en förändrad 
arbetsmarknadsstruktur där fler kvinnor ges möjlighet till karriär inom industrin och en 
starkare koppling mellan regionens högskolor och företagen. 
Så länge maj oriteten av företagen inte har insikt om värdet av en effektiv 
kompetensförsöIjning och förmåga att leda och organisera en sådan, blir det mycket svårt att 
förändra de strukturer som i nuläget utgör hinder för en sådan positiv utveckling. 
Validering av yrkeskompetens tillsammans med en lätthanterlig metod att organisera 
kompetensutveckling är basen i en strategisk komptensförsörjningsprocess. Bland många 
företag är förståelsen och kunskapen om detta låg och hämmar utvecklingen. 
För att snabbare få fler tillverkande företag att ta steget från en inarbetad struktur till något 
nytt (från icke kvalificerad kompetenshantering till strategisk kompetensförsörjning) behövs 
en kritisk massa företag som visar vägen som goda exempel att lära av. Fler företag som visar 
hur man kan göra och vad man vinner på det. 
Genom att söka upp företag och erbjuda provvalidering enligt valideringssystemen 
CNCTeknik2010 eller Verkstadsteknisk Bas och ge metodstöd! utbildning att hantera 
valideringsresultatet i en styrd kompetensförsörjningsprocess kommer minst 30 företag järnnt 
fördelade över regionen att bli förebilder för andra företag i ett fortsatt arbete efter projektets 
slut. Goda exempel underlättar för de aktörer som främjar företagsutveckling och 
kompetensförsöIjning. 
Om dessa 30 företag efter projektet kan inspirera och motivera vardera 5 företag i befintliga 
nätverk att satsa på validering och strategisk kompetensutveckling kommer den nuvarande 
negativa strukturen att relativt snabbt kunna förändras 

Syfte (Beskriv avsikten med projektet) 

Syftet med projektet är att skapa en kritisk massa företag i regionen som kan utgöra förebild 
och lärande exempel för ett fortsatt mer brett arbete med att införa fungerande 
kompetensförsöIjningsprocessser och utveckla förmåga att leda och organisera en mer 
kompetens driven tillverkningsindustri i regionen. 
Detta uppnås genom att minst 30 företag jämt fördelade över regionen inom projektet 
genomför en validering av relevanta yrkesgrupper samt rar stöd att etablera en enkel och 

REGIDNFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 
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lätthanterlig metodik för att ta vara på valideringsresultatet ochutifrån detta planera, 
genomföra och följa upp kompetensutvecklande åtgärder. 

Mål (Vad ska projektet uppnå för resultat?) 

Projektet ska uppnå följande övergripande resultat 

l) Minst 100 tillverkande företag har ratt en inledande introduktion till validering och 
kompetensutveckling 

2) Minst 30 företag jämt fördelade över Jönköpings län, ska ha genomgått validering av 
medarbetare och därefter infört en fungerande process för att planera, genomföra och följa 
upp relevant kompetensutveckling. 

3) Företagen utgör förebilder som kan användas för att inspirera och motivera fler företag att 
på samma sätt utveckla sin kompetensförsörjningsprocess. 

4) Minst 30 anställda i de i projektet ingående företagen ska ha genomgått en 
instruktörsutbildning för att kU!Ula handleda arbetskamrat i intern kompetensutveckling. 

5) Minst 30 anställda med ledningsfunktion i de i projektet ingående företagen ska ha deltagit 
i utformning och införande av metodik för att hantera valideringsresultatet så att en väl 
fungerande process för att planera, genomföra och utvärdera kompetensutveckling införs. 

6) De i länet aktiva branschorganisationer och till dessa hörande utvecklingsorganisationer har 
deltagit i projektet så att man efter projetkets slut kan bidra med metodstöd för 
nytillkommande företag. 

7) En metodhandledning för att leda och organisera kompetensutveckling kopplat till 
valideringsresultat ska fOffiluleras för vidare spridning till tillverkande företag i länet. 

Målgrupp (Vem/vilka vänder sig projektet till?) 

Målgrupper för projektet är: 
- tillverkande företag i Jönköpings län med ringa eller ingen befintlig 
kompetensförsörjningsprocess 
- Tillverkningsindustrins branschorganisationer, vilka kommer att kU!U1a fortsätta arbetet med 
att motivera och stödja införande av strategisk kompetenshantering i tillverkande företag. 

Genomförande (Hur ska projektet genomföras, vilka aktiviteter är planerade?) 

Projektet organiseras med en projektledning bestående av en projektledare och en metod- och 
processtödjare som tillsammans ansvarar för att projektet följer aktivitetsplanering, tid och 
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budget samt levererar förväntade resultat. Projektledaren har också det övergripande 
administrativa ansvaret för projektet samt håller i kontakten med Styrgrupp för projektet. 
Projektledningen deltar också aktivt i framtagandet av projektets resultat. 

Framtagandet de olika delresultaten i projektet sker i enlighet med den modell som arbetats 
fram och medframgång använts i utvecklingen av validerings- och certifieringssytemet 
CNCTeknik2010 och Yrkesåret. 

Arbetsgrupper bestående av personal från referensföretag, sakkunniga (tex pedagoger, 
ämnesexperter) och branschföreträdare etableras i olika skeden av projektet för framtagande 
av resultat. V ruje arbetsgrupp leds av projektledning eller av denna utsedd delprojektledare 
med specifik kunskap och kompetens. 

Utvecklingsarbetet sker dels i arbetsmöten med grupperna, dels genom projektledningens och 
sakkunnigas bearbetning. Verifikation på att resultat möter företagens och branschernas behov 
och förväntningar sker via förankringsarbete inåt i respektive bransch genom 
referensföretagens medverkan, men också genom särskilda insatser. 

För att säkerställa koppling till nationella och europeiska ramverk för kompetensbeskrivning 
och validering involveras Yrkeshögskolemyndigheten i granskning och kvalitetssäkring av 
vissa delar av arbetet. 

Koppling till aktuell kunskap och forskning inom validering, vuxenlärande, lärande i 
arbetslivet och organisering av lärande i arbetslivet sker genom medverkan av Tekniska 
Högskolan i Jönköping (Industriell produktion), Swerea IVF (produktionstekni/Arbetsmiljö) 
och Nordiskt nätverk för Vuxnas Lärande. 

En granskningsgrupp bestående av representanter från IFMetall, Teknikföretagen, enskilda 
företag och JTH föreslås följa upp och utvärdera projektet. 

Projektets huvudsakliga aktiviteter: 

Projektet är organiserat i två övergripande processer (1) Validering av medarbetare (2) 
Organisera och leda kompetensutveckling: 
(1) Validering av medarbetare. 
För att nå målet med minst 30 företag som har infört en strategisk process för utveckling av 
kompetens kopplat till validering krävs som ett första steg en relativt omfattande uppsökande 
verksamhet skapa insikt om hur valideringsprocessen och den därpå följande organiseringen 
av kompetensutveckling hänger samman och kan hanteras. De företag som fattar beslut att 
prova på validering väljer ut medarbetare som antingen valideras i Verkstadsteknisk Bas eller 
i CNCTeknik2010. Det avslutande steget i denna del av projektet är att tillsammans med 
testledaren gå igenom valideringsresultatet och diskutera hur en komplett validering av 
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medarbetare skulle kunna se ut samt hur man bör gå vidare i nästa steg av projektet med det 
valideringsresultat som framkommit. 

(2) Organisera och leda kompetensutveckling 
I denna del av projektet erbjuds de foretag som har validerat medarbetare att genomgå tre 
olika utbildningstillfallen om vardera en dag. Det första tillfället innehåller moment som 
utvecklar formågan att analysera valideringsresultat i relation till foretagets kompetensbehov, 
hur man planerar kompetensutveckling och genomfor den med eller utan extern medverkan. 
Momentet riktas till ledningsfunktion med ansvar för produktionen och personalens 
kompetens. Ofta är detta produktionsledare, produktionschef eller i mindre foretag VD. Det 
andra utbildningstillfället riktas till samma målgrupp och omfattar genomgång av enkla 
metoder for att folja upp och värdera den kompetensutveckling som genomfors i företaget. 
Det tredje utbildningstillfållet är en instruktörsutbildning for de medarbetare som anses vara 
lämpliga att fungera som "internkonsulter" inom de olika kompetensområden som 
valideringen omfattar. I detta utbildningstillfållet utvecklas formåga att strukturera och 
planera lärande i arbete samt hur man dokumenterar lärandet. 

Parallellt med genomforandet av validering och forberedelser for kompetensutveckling i 
foretagen genomfors fyra träffar med relevanta branschorganisationer for att sprida metoder 
och erfarneheter samt för att inhämta synpunkter och kommentarer. 

En kontinuerlig dokuementation av projektets utveckling ska leda fram till en 
slutdokumentation som omfattar en metodhandledning for hur man inspirerar och motiverar 
foretag till validering samt hur utbildningstillfållena kring organisering och ledning av 
kompetensutveckling kan genomföras. Metodhandledningen ska underlätta for bland annat de 
i projektet involverade branschorganisationerna att fortsätta arbetet med insikt validering -
insikt kompetensutveckling efter proj ektets slut. 

Projektet ska kunna foljas på särskilt upprättad blogg alternativt hemsida som kopplas till 
www.skarteknikcenturn.se 

Projketet organiseras med en projektgrupp där kompetens att genomfora validering och 
utbildning finns representerad. Valideringen genomförs i enlighet med fastställd standard och 
gällande regelverk. För dokumentation, kontinuerlig spridning och framtagande av 
metodhandledning finns tillgång till kommunikatör. 

Tidplan (Ange när i tiden projektet ska genomföras samt vilka aktiviteter som ska ske) 

1. Ledning och organisation av projektet 

- projektledning, administration samt aktivt arbete i 
projektet med uppsökande verksamhet och utbildning 
2. Etablera proj ektorganisation och identifiera relevanta 
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företag ur databas och tillsammans med 
branschorganisationer i länet 

3. Uppsökande verksamhet för att rekrytera företag får 2013-03-16 2014-03-01 
validering pågår under hela perioden, men med högre 
intensitet under de fårsta 9 månaderna. 

I 

4. Provvalidering och fortsatt validering i företag 2013- 04-16 2014-06-01 

5. Utbildning Organisera och leda kompetensutveckling 2013-05-16 2014-09-30 

6. Framtagande av slutdokumentation i form av 2014--10-01 2014-11-01 
rnetodhandledning 
7. Avslutande seminarier med branschorganisationer och 2014-11-01 2014-12-15 
företag på minst tre platser i länet (Vämamo, Nässjö, 
Jönköping) 

Regionala utvecklingsprogrammet tör Jönköpings län (RUP) (Beskriv projektets koppling till det 
r�onala utvecklinosproorammet som du kan ladda ner på www.regionjonkoping.se) 

Projektets syfte och mål möter de behov och utmaningar som beskrivs i de nya regionala 
strategierna (RUS) för att göra regionen till en internationellt ledande industriregion och för 
att bredda och diversifiera näringslivet. Projektet motsvarar också de behov som lyfts fram i 
den senaste OECD-rapporten. Projketet möter också den befintliga RUP:ens imikting vad det 
gäller kompetensförsörjning i länet. 

Horisontella kriterier (Beskriv på vilket sätt projektet beaktar miljö, integration och mångfald, folkhälsa samt 
iämställdhet) 

Delar av de horisontella kriterierna kommer att vara en naturlig del inom själva valideringen 
av individer och företag såsom integration, mångfald och jämställdhet då den synliggör 
kompetens obeorende av individens bakgrund och status och i övrigt kommer projektet att ta 
hänsyn till miljö och folkhälsa vid sina kriterier och värderingar av systemet. 

Ordinarie verksamhet - projekt (Specificera vad som är särskiljande och unikt) 

Skärteknikcentrum Sverige ansvarar för valideringssystemen CNCTeknik2010 och Validering 
Verkstadsteknisk Bas. Systemen är nationellt spridda och av kvalitetssäkras i en struktur med 
referensfåretag, granskningsgrupp och ärnnesexperter. Kontinuerlig validering av 
yrkesverksamma och arbetssökande inom AF:s arbetsmarkandsutbildningar sker på de 70 
ackrediterade testcentra som finns ute i landet. I dagsläget är majoriteten av de som valideras 
arbetssökande som behöver et certifikat för att bli anställd. I sig är detta positivt eftersom det 
innebär att antalet yrkesverksamma med en valdiering och ett certifikat ständigt ökar i takt 
med att de som validerats rar anställning. 
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Men den stora utmaningen har alltid varit och är fortfarande att öka antalet mindre och 
medelstora företag som väljer att validera anställd personal. Orsaken till att denna utveckling 
gå väldigt långsam hänger samman med den bristande insikten om hur validering och 
kompetensutveckling dels hänger ihop, dels bidrar till företagets förutsättningar att utveckla 
hållbara konkurresfördelar. 

Projektet innebär insatser och aktiviteter som inte Skärteknikcentrum Sverige har ekonomiska 
möjligheter att genomföra utan med finansiering. Skärteknikcentrums verksamhet bygger på 
medlemsavgifter och dessa täcker inte något aktivt arbete med att skapa insikt hos företag som 
inte efterfrågar validering. Den medarbetare som är tänkt att vara projektledare för satsningen 
kommer inte att ha full sysselsättning om inte projektet blir av. 

Med det förväntade resultatet från projektet, minst 30 företag som utgör förebilder för andra 
att följa efter med validering och kompetensutveckling, tror vi att det fortsatta arbetet med 
validering av yrkesverksamma markant kommer att underlättas. 

Spridning (Ange hur information om projektet ska spridas) 

Dels kommer projektets resultat att kontinuerligt spridas via en särksilt upprättat blogg 
/hemsida som kopplas till Skärteknikcentrums hemsida .. 

Uppföljnin�/utvärderin� av projektet 
En granskningsgrupp bestående av representanter från arbetsmarknadens parter, enskilda 
företag och JTH kommer att etableras med uppdrag att följa och utvärdera projektet gentemot 
projketets aktivitetsplaner, mål och milstolpar. 
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Finansiering 
Budgeten för projektet ser ut som fciljer: 

Ar Ar Ar 
Kostnader 2013 2014 20 Totalt 

Egen personal 633 520 741 080 O 1 3 74 600 

(ink!. sociala avgi fler) 

Antal timmar: 3 1 66 

-

Lönekostnad per timme: 325 

Externa tjänster 1 8 1 440 120 960 O 302 400 

Lokalkoslnader O O O O 

Investeringar (gäller inte medel O O O O 

från Regionförbundet) 

Ovriga kostnader (ange 109 200 87 800 O 197 000 

kostnadsspecifikation i bilaga) 

Summa kostnader 924 1 60 949840 O 1 874 000 

Intäkter O O O O 

Summa 924 160 949 840 O 1 874 000 

Ar Ar Ar 
Finansiär 2013 2014 20 Totalt 

RegionfOrbundet Jönköpings län 401 000 536 000 O 937 000 

Skärteknikcentrum Sverige 341 720 292 880 O 634 600 

Medverkande fdretag 1 8 1 440 120 960 O 302 400 

O O O O 

O O O O 

O O O O 

O O O O 

O O O O 

O O O O 

Summa 924 160 949 840 O 1 874 000 


