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Underlag till projektbeslut 

pro;nr!J 
Projektnamn: 
Projektägare: 
År och månad för projektstart: 
År och månad för projektavslut: 
status: 

l Tidi"re h~l"l 

Utbetalda medel: 

SYV i tidiga åldrar 

Regionförbundet Jönköpings län 

2014-05-01 

2016-06-30 

Nytt 

Projektägarens ansökan finns som bilaga. 

l Regionförbundets kommentarer till ansökan: 

Regionförbundet ansvarar fcir kompetensplattformen i Jönköpings län. För att forstärka och 

vidareutveckla befintliga kompetensplattformar har Tillväxtverket avsatt extra medel 

for insatser under perioden 2013-2016. Dessa utvecklingsprojekt kräver dock 50% 

egenfinansiering från respektive region. Denna ansökan är därfor framtagen for att 

säkra regionala utvecklingsmedel infor kommande ansökan till Tillväxtverket i 

februari 2014. 

Kunskap om olika branscher, yrken och kompetenskrav inför olika utbildningsval är 

A och O for att ungdomar med olika forutsättningar och bakgrund ska hamna rätt i 

arbetslivet. Felval och skolavhopp kostar både individer och samhälle stora belopp 

årligen. 

Projektets syfte är att ta fram ett metodstöd med pedagogiska verktyg och arbetssätt 

som kan användas av lärare och SYV i grundskolan varje årskurs mellan 

grundskolans år 1-9. 

Innehållet ska formas så att alla elever, tillsammans med skolans personal, stegvis 

ökar kunskapen om olika näringar, yrken, arbetslivets funktionssätt, yrkesliv, 

jämställdhet och mångfald, utbildningsvägar, kompetenskrav, m.m. Givetvis kommer 

även fårslag på aktiviteter for ökad samverkan med näringsliv och offentlig 

verksamhet att ingå. 
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Ansökans koppling till delstrategier enligt Regionala utvecldingsstrategin, RUS 
Huvudmålet fOr ett inkluderande samhälle är att; Alla människor har lika möjligheter 

att delta och bidra i ett tillgängligt, sammanhållande och hälsofrämjande samhälle. 

En grundläggande fårutsättning är att alla individer, som vill och kan, har en relevant 
utbildning och ett arbete. De andra utvecklingsstrategiema, med sikte på att länet ska 
bli en ledande industriregion och få ett breddat och mer kunskapsintensivt näringsliv, 
kräver också att det finns kompetenser och rätt utbildad arbetskraft att tillgå, 

Ansökans effekt på framgångsfaktorerna i RUS 
Kunskap och kompetens: ISl Positiv ONeutral O Negativ 

Kommunikationer: D Positiv ISINeutral O Negativ 

Innovation: ISl Positiv ONeutral O Negativ 

Klimat och energi: O Positiv ISl Neutral O Negativ 

Attraktivitet: lZI Positiv ONeutral O Negativ 

Globalisering: O Positiv IZJNeutral O Negativ 

Regional kraftsamling och ledarskap: lZI Positiv ONeutral O Negativ 

Ekonomisk bedömning till förslag till stödbelopp 
Ansökan gäller 709 000 kr under 26 månader. Bifall fåreslås. 

Förslag till särskilda villkor för beslut 
Ansökan om utbetalning ska göras minst två gånger och senast den 15 december 
2014. I samband med fårsta ansökan om utbetalning skall projektägaren inskicka ett 
friställningsintyg får fast anställd personal (om kostnad får den anställde upptas i 
ansökan om utbetalning). Om sfi inte sker kommer Regionfårbundet att stryka 
kostnaden. Mall får friställningsintyg finns på hemsidan. 

Medelsbeslut 
År2014 
År 2015 
År 2016 

128 000 kr 
371 000 kr 
210 000 kr 

Utbetalningsprognos 
År 2014 beräknar vi att betala ut: 128 000 kr. 

2 Nationell strategisk prioritering 
l Oc Nationell ämneskategorisering 

1:1-medel 
!:l-medel, prognos 
1:1-medel, prognos 
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Finansiering 
Budgeten for projektet ser ut som följer: 

Ar År År 

Kostnader 2014 2015 2016 Totalt 

Egen personal 56 000 142 000 70 000 268 000 
(ink!. sociala avgifter) 

Antal timmar: 
670 
Lönekostnad per timme: 
400 

Externa tjänster 150 000 400 000 200 000 750 000 

Lokalkostnader o o o o 
Investeringar (gäller inte medel o o o o 
från Regionförbundet) 

Ovriga kostnader (ange 50 000 200 000 150 000 400 000 

kostnadsspecifikation i bilaga) 

Summa kostnader 256 000 742 000 420 000 l 418 000 

Intäkter o o o o 
Summa 256 000 742 000 420 000 l 418 000 

Ar År År 
Finansiär 2014 2015 2016 Totalt 

Tillväxtverket 128 000 371 000 210 000 709 000 

Regionförbundet 128 000 371 000 210 000 709 000 

Summa 256 000 742 000 420 000 l 418 000 

Förutsättningar för beslutet 

Regionforbundets riktlinjer samt handledning for ansökan om regionala projektmedel 
gäller, se www.regionjonkoping.se/projektstod . 

Datum 

Beteckning 
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Ansökan om regionala projektmedel 
Jönköpings län 

Pro"ekt markera aktuell ruta) 

*Fyll endast i denna sida. Läs mer i dokumentet Handledning för ansökan om regionala projektmedel . 

u "ft . kt t Jppgt er om pro)e e 
Projektnamn 
SYV i tidiga åldrar 
Projektperiod Sökt belopp från Regionförbundet Totalkostnad 

(totalbelopp) 
2014-05-01 - 2016-06-30 709000 l 418 000 

Uppgifter om sökande 
Projektägare E-post 
Regionfårblmdet Jönköpings län regionforbnndet@regionjonkoping.se 
Postadress Telefon 
Box255 036-107557 
Postnummer och ort Mobiltelefon 
551 14 Jönköping 
Organisationsnummer l CFAR-nummer .. Plusgiro l Bankgiro 
222000-1610 43290212 5043-8761 
Ar sökande momsredovisningsskyldig för projektet? Gäller ansökan medfinansiering för EU-stöd? 
I8J Ja D Nej OJaD Nej .. Arbetsstallanummer enl1gt stallsliska centralbyran (Tfn. 019-17 60 00) 

Projektledare 
Namn Telefon 
Ola Olsson 036-102023 
E-post Mobiltelefon 
ola.olsson@regionjonkoping.se 0768-012121 

Ekonomihantering 
Namn Telefon 
Carin Skepö 
E-post Mobiltelefon 
carin.skepo@ regionjonkoping.se 

Datum 

2014-01-14 

Blankettversion 

2013-08-22 

Antal sidor 
----1(5)-

ed kostnads- och finansieringsbudget ska bifogas (se bilaga) 

Underskri 
Underskrift 
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Bilaga till ansökan om regionala projektmedel 
Jönköpings län 

Projektnamn 
l SYV i tidiga åldrar 

Sammanfattning av projektet (Max 2 000 tecken) 

En av de viktigaste funktionerna får arbetslivets kommande kompetensfårsörjning är en väl 
fungerande studie- och yrkesvägledning. Kunskap om olika branscher, yrken och 
kompetenskrav infår olika utbildningsval är A och O får att ungdomar med olika 
fårutsättuingar, fårdigheter och bakgrund ska haruua rätt i arbetslivet. 
Felval och skolavhopp skapar stora ekonomiska kostnader får samhället i form av resursstöd, 
längre utbildningstider och fårsörjningsstöd. 
För enskilda individer innebär felval och avhopp ett utanfårskap i form av arbetslöshet, sämre 
hälsa och lägre livsinkomst. För arbetsgivarna innebär brist på utbildad arbetslaaft 
relayteringsproblem och minskad tillväxt. 

Idag har elever tillgång till enskild studie- och yrkesvägledning på skolor under begränsad tid. 
Inslag av arbetslivs- och yrkesorientering görs av lärare och pedagoger under lektionstid. 
På webben finos olika hemsidor där man kan söka information och på vissa också ställa 
frågor. Arbetsfårmedlingen tillhandahåller också vägledning samt information om validering, 
yrkesval och olika utbildningar. Målgruppen är frän1st vuxna och arbetslösa. 
I många sammanhang framfårs önskemål om att samverkan mellan skola och arbetsliv måste 
öka, framfårallt inom grundskolan. För att elever ska kwma göra väl genomtänkta yrkesval 
redan i åk 8-9 behövs många års kunskapsupp byggnad. 

Projektet ska underlätta arbetet med studie- och yrkesvägledning och bidra till ökad kunskap 
både bland skolpersonal och elever. 

För att fårstärka och vidareutveckla befintliga kompetensplattformar har Tillväxtverket avsatt 
extra medel får insatser under perioden 2013-2016. Dessa utvecklingsprojekt laäver dock 50 
% egenfinansiering från respektive region. 
Denoa ansökan är därfår konstruerad enbart får att sälaa regionala utvecklingsmedel infår 
kommande ansökan till Tillväxtverket i februari 2014. 

Syfte (Beskriv avsikten med projektet) 

Projektets syfte är att ta fram ett metodstöd med pedagogiska verktyg och arbetssätt som kan 
användas av lärare och SYV i gnmdskolan varje årskurs mellan grundskolans år 1-9. 
Innehållet ska formas så att alla elever stegvis ökar kunskapen om olika näringar, yrken, 
arbetslivets ftmktionssätt, yrkesliv, järnställdhet och mångfald, utbildningsvägar, 
kompetenskrav, m.m. samtidigt som skolans personal också ökar sin kunskap. Givetvis 
kommer även fårslag på aldiviteter får ökad samverkan med näringsliv och offentlig 
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Antal sidor 

verksamhet att ingå. Metodstödet kommer inledningsvis att tas fram i tryckt form men under 
projektets gång även att digitaliseras får att sälcra användningen på längre sikt. 

Detta är en utveckling både av yrkesrollen SYV och hela skolans ansvar som väl matchar 
kompetensplattformsuppdraget och samhällsutvecklingen. 

Mål (Vad ska projektet uppnå för resultat?) 

Ökad kunskap ger bättre tmderbyggda utbildningsval till gymnasiet och i forlängningen också 
till högre utbildning. Ökad kunskap om arbetslivets behov gör också att elever får vetskap om 
och kan planera yrkesbanor och karriärvägar på ett bättre sätt. 
Skolorna :far tillgång till ett koncept som lätt går att implementera i den dagliga verksamheten. 
Det huvudsakliga målet är att fårkorta utbildningstider och minska skolavhopp, vilket gagnar 
både individer och samhället på sikt. 
Ambitionen är att detta projekt ska resultera i ett material och ett arbetssätt som kan spridas 
och användas över hela landet på sikt. 

Målgrupp (Vem/vilka vänder sig projektet till?) 

l Grundskolans personal och elever, oavsett ålder, bakgnmd och specifika behov. 

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

Efter sälcrad medfinansiering kommer inledande diskussioner att påhöljas med Tillväxtverket 
infor en ansökan till ansökningsomgång 2 under febmari 2014. 
En studie- och yrkesvägledare som idag arbetar med metoder for tidig vägledning anlitas får 
inventering av vilka metoder som används på olika gmndskolor. Hon kommer också att leda 
arbetet med att ta fram ett gemensamt grundmaterial till projektet. Länets nybildade SYV -råd 
finns tillgänglig som referensgmpp. Ett testmaterial prövas därefter på några gmndskolor. 
Resultatet redovisas for skolchefer och metoden forankras. Under år 2 sker insatser for 
implen1entering i länets alla grundskolor. Resurs får stöd i detta arbete avsätts i projektet men 
rekryteras senare. Informations- och spridningsinsatser kommer också att ske i sista delen av 
projektet, likaså digitalisering av materialet så man i framtiden kan komplettera och uppdatera 
verktygen. 

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

Uppstart, inventering och kartläggning Maj 2014 Augusti 2014 
Produktveckling och framtagande av verktygslåda September December 2014 

2014 
Test, utveckling och implementering Januari 2015 December 2015 
Digitalisering, uppfoljning och spridning Januari 2016 Juni 2016 

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

Huvudmålet for ett inkluderande samhälle är att; Alla människor har lika möjligheter att delta 
och bidra i ett tillgängligt, sammanhållande och hälsofrämjande samhälle. En gmndläggande 
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fåmtsättning är att alla individer, som vill och kan, har en relevant utbildning och ett arbete. 
De andra utvecklingsstrategierna, med sikte på att länet ska bli en ledande industriregion och 
få ett breddat och mer kunskapsintensivt näringsliv, kräver också att det finns kompetenser 
och rätt utbildad arbetskraft att tillgå. 

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

En globallivsmiljö präglas av ekologiskt, socialt och kulturellt ansvarstagande. Om likvärdigt 
material och arbetsmetoder används i länets grundskolor får alla elever samma fåmtsättningar. 
Vi behöver också stimulera otraditionella yrkesval och ta tillvara kulturella olikheter får att bli 
ett snabbare, öppnare och smartare Region Jönköping. Ökad tillväxt ger bättre fårntsättingar 
får får ökad sysselsättning och därmed lägre samhällskostnader får utanförskap. 

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

En regional kraftsamling som ligger utanfår ordinarie verksamhet 

Spridning (Ange hur information om projektet ska spridas) 

Samverkan med FoUrnms ansvariga får skolutveckling kommer att ske under projektets gång 
får att hålla skolchefer, m. fl. infonnerade. Annan information och resultat kommer att spridas 
i andra lämpliga forum, både regionalt och nationellt. 

Uppföljning/utvärdering av projektet 
l Sker i slutrapporten, både till Regionfårbtmdet och Tillväxtverket 
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Kostnadsbudget* 
Kostnadsslag Ar 2014 Ar2015 Ar20l6 Ar20 Totalt 

Egen personal 56000 142000 70000 268 000 
(inkl. sociala avgifter) 
Antal timmar: 

670 
Lönekostnad per timme: 

400 

Externa tjänster 150000 400000 200000 750 000 

Lokalkostnader o 
Investeringar (gäller iRte o 
Rle<lel fråR .. 

'" 
Övriga kostnader (ange 50000 200000 150000 400 000 
kostnadsspecifikation i 
bila~a) 

Summa kostnader 256 000 742 000 420 000 o l 418 000 

Intäkter - - - - - o 
Summa (A) 256 000 742 000 420 000 o l 418 000 

Finansiering* 
Finansiär Ar2014 Ar2015 Ar2016 Ar20 Totalt 

Regionforbundet 128000 371000 210000 709 000 

Tillväxtverket 128000 371000 210000 709 000 

o 
o 
o 
o 

Summa (B) 256 000 742 000 420 000 o l 418 000 

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

,i (B). 
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Specifikation på Övriga kostnader: 

Pedagogiskt material, tryck, m.m. 

Resor, m.m. 

Spridningsseminarier, m.m. 

Material webb och digitalt 

skattning av egen insats RF: 

Egen personallO% {OH 1,7) 

Projektledning (Ola) 

Ekonomi, m.m. (Carin) 

2014 

40 000 

10 000 

50000 

2014 

30 000 

26 000 

56000 

2015 

150 000 

25 000 

25 000 

200000 

2015 

81000 

60000 

141000 

R 18613 

2016 

20 000 

15 000 

25 000 

90 000 

150000 

2016 

40 000 

30 000 

70000 


