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Underlag till projektbeslut 
Projektnamn: Makerspace - Biblioteksutveckling och 

näringslivsutveclding med innovationskraften 
som gemensam nämnare 

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

l Tid i"'' be" lut 

Utbetalda medel: 

Vaggeryds bibliotek 

2014-02-01 

2014-09-30 

Förstudie 

Projektägarens ansökan finns som bilaga. 

Regionförbundets kommentarer till ansökan 
Biblioteken är en naturlig mötesplats i alla tätorter. I takt med att information finns 
tillgänglig via digitala medier dygnet runt har bibliotekens roll i samhället förändrats. Man 
vill nu förnya och utveckla biblioteken till nya arenor för att möta allmänheten och dess 
behov. Samverkan med andra aktörer är ett sätt att locka till sig nya målgrupper. Makerspace 
handlar om att koppla ihop sig mer med omgivande näringsliv och hitta en bra modell för 
hur ungas innovationskraft och kreativitet kan tas tillvara och leda till nya produkter och fler 
entreprenörer. Ambitionen är att ta tillvara densamlade kompetens som finns i regionen och 
genom olika föreläsningar, testa på-aktiviteter, teman, m.m. få fler teknikintresserade 
ungdomar att läsa vidare och bli en resurs för regionens kompetensförsöijning och fortsatta 
tillväxt. 

Länsbiblioteket stöttar denna utveckling och hoppas att resultatet av denna förstudie 

gör att modellen sprids till fler kommuner i lfu1et. 

Ansökans koppling till delstrategier enligt Regionala utvecklingsstrategin, RUS 
Denna förstudie har kopplingar till alla 4 delstrategier i RUS. 
Fler teknikintresserade och nya innovationer behövs om regionen ska bli en av norra Europas 
ledande tillväxtregioner. hmovationer och fler entreprenörer behövs för ett breddat näringsliv 
med betoning på kunskapsintensiva företag. Bibliotekens roll som en neutral plats för ett 
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inkluderande samhälle. Bibliotekens roll i en globallivsmiljö likaså. Eftersom miljön är 
öppen för alla stimuleras jämställdhet och mångfald: Målet är att lyfta fram den tekniska 
nyfikenheten hos människor, oavsett kön eller etnisk bakgrund, och utveckla den. 

Ansökans effekt på framgångsfaktorerna i RUS 
Kunskap och kompetens: ISJ Positiv 
Kommunikationer: D Positiv 
hmovation: ISJ Positiv 
Klimat och energi: IZI Positiv 
Attraktivitet: D Positiv 
Globalisering: IZI Positiv 
Regional kraftsamling och ledarskap: D Positiv 

Ekonomisk bedömning till förslag till stödbelopp 
160 000 kr söks från Regionfårbundet Bifall föreslås. 

Förslag till särskilda villkor för beslut 

ONeutral D Negativ 

ISJNeutral D Negativ 

ONeutral D Negativ 

ONeutral D Negativ 

ISJ Neutral DN·egativ 

ONeutral D Negativ 

ISJ Neutral D Negativ 

Ansökan om utbetalning ska göras minst två gånger och senast den 15 december 

2014, mmars kan projektbidraget fOr årets beslut förfalla. I samband med fOrsta 

ansökan om utbetalning skall projektägaren inskicka ett friställningsintyg får fast 

anställd personal (om kostnad fOr den anställde upptas i ansökan om utbetalning). 

Om så inte sker kommer RegionfOrbundet att stryka kostnaden. Mall för 

friställningsintyg finns på hemsidan. 

Medelsbeslut 
År 2014 

Utbetalningsprognos 

160 000 kr 

År 2014 beräknar vi att betala ut: 160 000 kr. 

l Nationell strategisk prioritering 

l O a Nationell ämneskategorisering 

OECD-grupp 

OECD-ämne 

1:1-medel 

Datum 

Beteckning 

R 28713 
Antal sidor 
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Finansiering 
Budgeten fOr projektet ser ut som fciljer: 

Ar År Ar 
Kostnader 2014 20 20 Totalt 
Egen personal 240 800 o o 240 800 
(ink!. sociala avgifter) 
Antal timmar: l 120 

Lönekostnad per timme: 215 

Externa tjänster 90 000 o o 90 000 

Lokalkostnader 40 000 o o 40 000 

Investeringar (gäller inte medel o o o o 
från Regionförbundet l 
Ovriga kostnader (ange 30 000 o o 30 000 
kostnadsspecifikation i bilaga) 

Summa kostnader 400 800 o o 400 800 
Intäkter o o o o 
Summa 400 800 o o 400 800 

År År År 
Finansiär 2014 20 20 Totalt 

Vaggeryds kommun 240 800 o o 240 800 

Regionförbundet Jönköpings lån 160 000 o o 160 000 

Summa 400 800 o o 400 800 

Förutsättningar för beslutet 
Regionförbundets riktlinjer samt handledning fcir ansökan om regionala projektmedel 

gäller, se www.regionjonkoping.se/projektstod. 

Datum 

Beteckning 

R 28713 
Antal sidor 
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Ansökan om regionala projektmedel 
Jönköpings län 

Projekt (markera aktuell ruta) 

Z014 -01- O 3 
:( k!:r-13 Dnr ...... u ............... u111u11 

l 121 Ny ansökan förstudie l D Ny ansökan projekt l D Förlängningsansökan* 
*Fyll endast i denna sida. Läs mer i dokumentet Handledning för ansökan om regionala projektmedeL 

Uppgifter om projektet 
Projektnamn 
Makerspace- Biblioteksutveckling och näringslivsutveckling med innovationskraften som gemensam 
nämnare 
Projektperiod Sökt belopp från Regionförbundet Totalkostnad 

(totalbelopp) 
2014-02-01 --2014-06-30 100.000 SEK 510.600 SEK 

u "ft ""k d 1ppg1 er om so an e 
Projektägare E-post 
Vaggeryds bibliotek bibliotek@vaggeryd.se 
Postadress Telefon 
Box 183 0393-678790 
Postnummer och ort Mobiltelefon 
567 24 Vaggeryd 
Organisationsnummer l CFAR-nummer•• Plusgiro l Bankgiro 
06-212000-0522 5950-7434 
Är sökande momsredovisningsskyldig för projektet? Gäller ansökan medfinansiering för EU-stöd? 
12] Ja D Nei D Ja 12] Nei .. .. Arbetsställenummer enligt Stat1st1ska centralbyran (Tfn. 019-17 60 00) 

Projektledare 
Namn Telefon 
Charlotta Boström 
E-post Mobiltelefon 
charlotta.bostrom@spray.se 070-488 15 26 

Ekonomihantering 
Namn Telefon 
Lo Claesson 0393-678796 
E-post Mobiltelefon 
lo.claesson@vaggeryd.se 

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

Underskrift av behörig att företräda sökanden 

Unde~ o~ 
Namnförtydligande 
Lo Claesson 
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l 
Ort och datum 
Vaggeryd 2014-0 1-02 
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Bilaga till ansökan om regionala projektmedel 
Jönköpings län 

Projektnamn 
Makerspace - Biblioteksutveckling och näringslivsutveckling med innovationskraften som 
gemensam nämnare 

Sammanfattning av projektet (Max 2 000 tecken) 

I takt med samhällsutvecklingen söker biblioteken nya arenor där man kan möta allmänheten 
och dess behov. Under våren 2014 planerar Vaggeryds kommun att tillsannnans med ett 
flertal andra intressenter starta ett Makerspace i Folkbiblioteket i Vaggeryds kommun som 
tillika är skolbibliotek på Fenix kunskapscentrum. Initiala kontakter är redan tagna med andra 
kommuner/bibliotek i länet, Spelarena.nu (en arena för digital kultur), Jönköpings Tekniska 
Högskola, Näringslivsrådet, Teknikcollege i Södra Vätterbygden, Science Park, 
föreningslivet, det lokala näringslivet etc. En viktig uppgift under arbetet med forstudien 
kommer att vara ett skapande av struktur för hur nämnda intressenter ska samverka 
tillsammans på dem1a för regionen helt nya arena. Verksamheten i vårt Makerspace konuner 
inte att vara begränsad till bara elektronik eller teknik, utan omfattar alla praktiskt kreativa 
uttryck. Här står nyfikenheten och iru10vationen i fokus. Tanken är att man kan ägna sig åt allt 
från 30-printing, pyssel med elektronik, löda kretskort, arbeta med design- och 
spelutveckling, hänga i en syhörna etc. Ett speciellt fokus kommer att ligga på att hitta 
klimatsmaTta lösningar eftersom miljön är en av vår tids stora utmaningar. Ambitionen är att 
ta tillvara all den samlade kompetens som finns i regionen och att man lär ut och kan lära 
andra, vilket på sikt ska leda till en mångfald av entreprenörer alt. intraprenörer för att 
utveckla näringslivet. 

Syfte (Beskriv avsikten med projektet) 

Det övergripande syftet med projektet är att öka och utveckla intresset för innovationer i 
regionen i syfte att långsiktigt öka företagens kompetensförsörjning och skapa nya 
kunskapsintensiva företag. Ett annat syfte är att utveckla bibliotekens verksamhet mot nya 
målgrupper som annars vanligtvis inte är besökare hos oss. 

Mål (Vad ska projektet uppnå för resultat?) 

Kortsiktigt så förväntar vi oss att nå ut till och få 40 "medlemmar" till vårt Makerspace varav 
20 personer per månad regelbundet besöker lokalen. När det gäller våra föreläsningar och 
andra aktiviteter så räknar vi med att nå ut till totalt l 00 privatpersoner, företag och 
institutioner. Med dessa insatser så förväntar vi oss att öka kunskaperna om vad ett 
Makerspace kan skapa. Långsiktigt är ambitionen att bidra till ett innovativt och nyskapande 
näringsliv i regionen, något som ligger i linje med den regionala utvecklingsstrategin. 

Målgrupp (Vem/vilka vänder sig projektet till?) 

l Projektet vänder sig till alla medborgare i regionen. Riktade insatser kommer att göras för att 
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nå ut till de målgrupper som traditionellt har svårt att få fäste på arbetsmarknaden, liksom till 
skolungdomar. 

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

V aggeryds Makerspace kommer att få en central plats i biblioteket. F öretag är beredda att 
sponsra investering av utrustning, bland annat 3D-skrivare, men tanken är att det även ska 
finnas datorer med särskilda programvaror, symaskiner, Aurdino plattform etc. på plats från 
start. Vad som sedan kommer till är upp till deltagarna själva. Projektgruppen med 
representation från intressentgrupperna ska vara drivande i framtagandet av ett gediget utbud 
med föreläsningskvällar, workshops, uppfinnarkvällar, besök av företag etc. I vårt 
Makerspace kommer de som så önskar också få hj ä! p med att vidareutveckla sina ideer till 
färdiga produkter/tjänster. Vi planerar också för ett studiebesök till ett Makerspace i 
Västerbotten för att starta ett eventuellt samarbete. 

T'd l Il Plan (Ange när i tiden projektet ska genomföras samt vilka aktiviteter som ska ske) 

Byggande av nätverk samt skapande av styrgrupp, 2014-03 2014-04 
projektgrupp, studiebesök etc. 
Iordningställande av lokaler för Makerspace 2014-03 2014-04 
Uppstart av Makerspace 2014-05 
Utvärdering av förstudie 2014-07 

Regionala utvecklingsstrategin för Region Jönköping (RUS) (Beskriv projektets koppling till den 
regionala utvecklingsstrategin som du kan ladda ner på www.regionjonkoping.se) 

Vi kommer att koppla projektet till de fyra olika delstrategierna som finns i den regionala 
utvecklingsstrategin. 
-En internationellt ledande industriregion; en förutsättning för att regionen även framöver ska 
vara detta är att teknisk nyfikenhet, anpassningsförmåga och pionjäranda fortsätter att prägla 
näringslivet. Vi menar att tankarna med Makerspace passar in på ett bra sätt i dessa tankar. 
-Ett breddat näringsliv med betoning på kunskapsintensiva företag; som framgår av syftet med 
projektet är det övergripande målet att långsiktigt skapa nya kunskapsintensiva företag i 
regionen. Som beskrivits i ansökan så kommer vi att försöka attrahera alla medborgare oavsett 
kön, ålder, etnicitet etc. i detta projekt. Detta för att ta tillvara den samlade kompetens som 
finns i vår region. 
-Ett inkluderande samhälle; som beskrivits i ansökan så kommer riktade insatser göras för att 
nå ut till de målgrupper som normalt har svårt att få fäste på arbetsmarknaden. Ett flertal av 
dessa målgrupper når man genom föreningslivet som också kommer att vara representerat i 
projektgruppen. Tanken är också att några av de föreläsningar som kommer att erbjudas i vårt 
Malcerspace ska vara kopplat till detta område som är centralt för regionens fortsatta 
utveckling. 
-En globallivsmilj ö; vi tror att Makerspace är en metod för att locka fram innovationskraft 
och entreprenörskap i regionen. Detta för att kunna kunna behålla verksamheter som finns här 
idag men också attrahera nya att komma hit. Om vi dessutom ska återkoppla till syftet med 
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projektet så är det också att utveckla bibliotekens verksamhet mot nya målgrupper och nya 
behov. I den regionala utvecklingsstrategin framgår också att fler satsningar på kulturens 
område fyller en plats med liv och ger möjlighet till reflektion, inspiration, bildning och 
tolerans, viktiga gnmdpelare för att bibehålla och utveckla demokratin i ett samhälle och det 
viktigaste uppdraget får biblioteksverksamhet 

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

Som tidigare beskrivits så är projektet öppet får alla medborgare i regionen. Riktade insatser 
kommer att göras får att nå ut till målgrupper som normalt har svårt att komma intill på 
arbetsmarknaden. Att vi alla strävar mot ett inkluderande samhälle handlar ju ytterst om vår 
folkhälsa. Att försöka locka alla målgrupper oavsett ålder, kön, etnicitet etc. för att ta tillvara 
den samlade kompetens som finns i regionen är ju också en jämställdhetsfråga. Genom att 
även rikta insatser mot skolungdom vill vi stimulera även flickors intresse får innovationer av 
olika slag. Slutligen är miljön kanske vår tids största utmaning. I vårt Makerspace kommer ett 
speciellt fokus att ligga på innovationer inom detta område. 
En del av föreläsningarna på vårt Makerspace kommer också att behandla dessa horisontella 
kriterier. 

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

Den i ansökan beskrivna verksamheten särskiljer sig helt från ordinarie verksamhet på 
folkbiblioteket i Vaggeryd. Ett av syftena med ansökan är som tidigare nämnts att utveckla 
befintlig biblioteksverksamhet och skapa en intressant mötesplats, något som faktiskt är ett av 
bibliotekens uppdrag. Vi vill på detta sätt också nå ut till nya målgrupper och svara mot nya 
behov. 

Spridning (Ange hur information om projektet ska spridas) 

De i ansökan presenterade intressenterna kommer att hjälpa till med spridningen av projektet 
till andra kommuner. Kontakt är också tagen med Länsbiblioteket som kommer att hjälpa till 
med detta. V aggeryds kommun kommer på sin hemsida att tillhandahålla all tillgänglig 
informtion om projektet och övriga intressenter kommer att länka via sina hemsidor till denna 
information. Dessutom kommer projektet att spridas via blogg och andra sociala medier. 

Uppföljning/utvärdering av projektet 
Projektgruppen kommer att tillsammans med Jönköpings Tekniska Högskola löpande 
utvärdera projektet. Efter avslutat projekt kommer en slutrapport att upprättas och delges 
samtliga intressenter i projektet. Under projekttidens gång kommer intresserade kommuner 
och andra intressenter i regionen att bjudas in vid ett antal tillfållen får att delges projektets 
fortskridande. Vi kommer även att bjuda in allmänheten under våren. Ambitionen är att sprida 
tankarna får att på så sätt skapa liknande Makerspaces i kringliggande kommuner. 
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Kostnadsbudget* 
Kostnadsslag Ar20l4 Ar20 Ar20 Ar20 Totalt 

Egen personal 180600 180 600 
(inkl. sociala avgifter) 
Antal timmar: 

840 
Lönekostnad per timme: 

215 

Externa tjänster 90000 90 000 
Lokalkostnader 40000 40 000 

Investeringar (gäller inte 200000 200 000 
medel från 
ReQionförbundet) 
Övriga kostnader (ange o 
kostnadsspecifikation i 
bilaga) 
Indirekta kostnader o 
(specificera i bilaga) 

Summa kostnader 510 600 o o o 510 600 

Intäkter - - - - - o 
Summa (A) 510 600 o o o 510 600 

Finansiering• 
Finansiär Ar2014 Ar20 Ar20 Ar20 Totalt 

V aggeryds kommun 210 600 210 600 

Ansökt belopp 100 000 100 000 

Investeringar bibl 165 000 165 000 

Investeringar företag 35 000 35 000 

o 
o 

Summa (B) 510 600 o o o 510 600 

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