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Underlag till projektbeslut 
Projektnamn: Så vänder vi trenden - fler ungdomar till 

industrin 

Projektägare: skärtekn ikcentrum 

År och månad för projektstart: 20 14- 12-0 l 

År och månad för projektavslut: 20 15-06-30 

Status: Förstudie 

l Tidigare beslut: 

Utbetalda medel: 

Projektägarens ansökan finns som bilaga. 

Regionförbundets kommentarer till ansökan: 
Efter fl era års nedåtgående trend i antal sökande till industriprogram behövs gemensamma 

krafttag för att öka intresset bland unga att välja en framt id inom industrin. Det är en 

ödesfråga för länets närings liv att kunna fylla på med nyutbildad arbetskraft i takt med att 

äldre går i pension. 

Proj ektet syftar till att trygga tillverkningsindustrins långs iktiga behov av kvalificerad 

arbetskraft. Projektets mål är att genom ett antal aktiviteter till sammans med skolledare, 

pedagoger, SYV och närings livet synliggöra den moderna industrins olika yrkesro ller och 

möjligheter. Akt iviteterna ska fok useras på attitydpåverkan genom kunskap om modern 

industri. Projektet kommer att resultera i utformandet av ett antal metoder och underlag som 

syftar ti ll att öka anta let sökande till industri utbildningar. Metoderna ska kunna spridas i 

andra forum. 

För att synliggöra brister kommer en kartläggning av tillgång och efterfrågan på utbildad 

arbetskraft inom industrin att göras inom förstudien. Den andra stora insatsen består av att 

samla a lla relevanta aktörer för att arbeta fram en hållbar projektplan för en gemensam 

kraftsam ling. Ett efterföljande större gemensamt proj ekt handlar ytterst om att säkerställa 

industrins långs iktiga behov av kva li f icerad arbetskraft. 
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Ä ven yrkesroller som kräver spetskompetens på eftergymnasial nivå måste oftast börja med 
en gymnasial industriutbildning. 

Ansökans koppling till delstrategier enligt Regionala utvecklingsstrategin, RUS: 
Om länet ska utvecklas till en internationellt ledande industriregion måste vi medverka till att 
industrin får tillgång till fler kvalificerade medarbetare. Att öka intresset bland unga till att 

välja industriutbildningar är nödvändigt för att säkerställa framtida kompetensbehov. En stor 

del av länets industriproduktion i små- och medelstora företag ligger utanför storstäderna 

med en vikande del av befolkningen i arbetsför ålder. I dessa delar är det än viktigare att öka 

intresset för en framtid inom industrin. 

Ansökans effekt på framgångsfaktorerna i RUS: 
Kunskap och kompetens: IZI Positiv ONeutral D Negativ 

Kommunikationer: D Positiv ~Z~ Neutral D Negativ 

Innovation: D Positiv ~Z~ Neutral D Negativ 

Klimat och energi: D Positiv ~Z~ Neutral D Negativ 

Attraktivitet: IZI Positiv ONeutral D Negativ 

Globalisering: D Positiv ~Z~ Neutral D Negativ 

Regional kraftsamling och ledarskap: IZI Positiv ONeutral D Negativ 

Ekonomisk bedömning till förslag till stödbelopp: 
Från Regionförbundet söks 126 600 kr. B ifall föreslås. 

Förslag till särskilda villkor för beslut: 
Vid ansökan om utbetalning ska de olika aktörernas medfinansiering tidredovisas med 
personer (namn) och datum. Ansökan om utbetalning ska göras två gånger per år och senast 

den 15 december innevarande år, 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 Regionförbundet att stryka kostnaden. Mall för friställningsintyg finns på hemsidan. 

Medelsbeslut 
År 2014-12---2015-06 

Utbetalningsprognos 

126 000 kr 

År 2015 beräknar vi att betala ut: 126 600 kr. 

l O Nationell strategisk prioritering 

l Oc Nationell ämneskategorisering 
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Budgeten för projektet ser ut som följer: 
Ar Ar 

Kostnader 2014 2015 

Egen personal 3 1 500 189 000 

(ink!. sociala avgifter) 

Antal timmar: 623 

Lönekostnad per timme: 354 

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

Övriga kostnader (ange 4 67 1 28 029 

kostnadsspecifikation i bi laga) 

Indirekta kostnader o o 
Summa kos tnader 36 17 1 2 17 029 

Intäkter o o 
Offentli ga bidrag i annat o o 
än kontanter 

Summa 36171 217 029 

Ar Ar 

Finansiär 2014 2015 

o o 
Projektgruppen, Lichron , SKTC, 5 7 14 34 286 

IF Metall V-Ö, Tekn ikco llege V 

Småland 

SKTC's med lemsföretag, m.fl. 12 37 1 74 229 

Regionförbundet 18 000 108 000 

Summa 36 171 217 029 

Förutsättningar för beslutet 

Ar 

20 Totalt 

o 220 500 

o o 
o o 
o o 

o 32 700 

o o 
o 253 200 

o o 
o o 

o 253 200 

Ar 

20 Totalt 

o o 
o 40 000 

o 86 600 

o 126 000 

o 253 200 

Regionförbundets riktlinjer samt handledning för ansökan om regionala projektmedel 

gäller, se www.regionjonkoping.se/projektstod. 
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Ansökan om regionala projektmedel 
Jönköpings län 

u "f . k ppg1 ter om proje tet 
Projektnamn 
Så vänder vi trenden - fler ungdomar till industrin . 
Projektperiod Sökt belopp från Regionförbundet 

(totalbelopp) 
20 14- 12-01 --20 15-06-3 0 126 600 

u "ft 1ppg1 ""k d er om so an e 
Projektägare E-post 

20" -U· 1 O 
;;g;; t; 

Dn r ................................. _ 

sansökan* 

Totalkostnad 

253 200 

Skä1tekn ikcentrum Sverige AB ingegerd.green@sktc.se 
Postadress Telefon 
lönköpingsvägen 15 0371-16051 
Postnummer och ort Mobiltelefon 
331 34 Värnamo 070-6730008 
Organisationsnummer l CFAR-nummer** Plusgiro l Bankgiro 
556260-0139 24680043 5261-6299 
Är sökande momsredovisningsskyldig för projektet? Gäller ansökan medfinansiering för EU-stöd? 
l:8l Ja D Nej D Ja l:8l Nej 
**Arbetsstallenummer enligt Stat1sliska centralbyran (Tfn: 019-17 60 00) 

p . ktl d ro je e are 
Namn Telefon 
U lrika E lmersson 070-9782559 
E-post Mobiltelefon 
ulrika.elmersson@sktc.se 070-97825 59 

Ek 'h t . onom1 an enng 
Namn Telefon 
Kajsa Karlsson 03 70-333632 
E-post Mobiltelefon 

kajsa@byran.nu 

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

Ort och datum 
Värn am o 20 14-1 0-1 O 
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Bilaga till ansökan om regionala projektmedel 
Jönköpings län 

Pro"ektnamn 
Så vänder vi trenden - fler ungdornar till industrin. 

Sammanfattning av projektet(Max 2 000 tecken) 

En mycket stor andel av jobben i regionen är industrijobb. De finns i små och medelstora 
företag som hittills har klarat av att hantera omstruktureringar och omställningar oavsett 
konjunkturläge. En av de allvarligaste hindre för tillväxt är bristen på kvalificerad 
produktionspersonaL Samtidigt minskar andelen ungdornar som väljer industritekniska 
programmet (IN) och det är svårt att rekrytera studenter till de industri- och 
produktionsinriktade YH-utbildningarna. Att antalet ungdornar som väljer industriprogrammet 
minskar är delvis kopplat till mindre årskullar men också till ett stadigt minskat intresse för en 
yrkeskarriär i industrin. Kunskap om och förståelse för hur modern industri fungerar och vilka 
yrken och karriärmöjligheter som erbjuds är otillräcklig nland såväl ungdomar, lärare, 
skolpolitiker, föräldrar. Attityder till arbete i industrin bygger på förlegade och onyanserade 
bilder. Oavsett orsak till det låga intresset för industrin bland unga måste vi vända trenden för 
att kunna bli en internationellt ledande industriregion. 

SKTC, Teknikcollege Västra Småland, Lichron Teknik och IFMetall Västbo-Östbo har i drygt 
ett år sarnarbetat för att uppmärksamrna företag på utmaningen och ungdornar på möjligheten 
med en industriteknisk utbildning. Medverkan i många olika sammanhang regionalt och 
nationellt har också gett inblick i hur andra har arbetat framgångsrikt. Tyvärr är de flesta 
insatser lokala och resultaten blir isolerade och sprids sällan till andra. 

Mycket skulle vara vunnet om länets branschorganisationer, Teknikcollege, fack- och 
arbetsgivarorganisationer kopplade till industrin skulle samlas i ett gemensam projekt med 
kraftfulla satsningar på bred front. I projektet kunde beprövade och framgångsrika arbetssätt 
samlas och nya koncept och metoderutvecklas på ett tids- och resurseffektivt sätt. Genom 
projektet kunde en gemensam strategisk handlingsplan med mätbara mål arbetas fram och 
följas både under projektperioden och efter. 

Förstudien ska förbereda för ett sådant projekt genom två huvudsakliga insatser. 
l) Framtagning av underlag för att synliggöra industrins brist på kvalificerad arbetskraft i 
Jönköpings län, beskriva yrken och karriärvägar på ett sätt som attraherar ungdomar, föreslå 
attraktiv fortbildning för skolpersonal. 2) Samla relevanta aktörer för att arbeta fram en 
hållbar projektplan för en gemensam kraftsamling. 
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Syfte(Beskriv avsikten med projektet) 

Förstudien syftar till att förbereda för en större satsning i lönköpings län där relevanta aktörer 
på bred front och med hög kvalitet och precision arbetar tillsammans för att vända trenden och 
få fler ungdomar att välja industrins jobberbjudanden och därmed de utbildningsvägar som 
leder dit. 

Ett sådant större projekt syftar ytterst till att säkerställa tillverkningsindustrins långsiktiga 
behov av kvalificerad arbetskraft. På medellång sikt krävs förändrade attityder kring indstrin 
och fler ungdomar som väljer industrirelaterade utbildningar. För att detta ska bli verklighet 
krävs på kort sikt att fler företagare,branschföreträdare,näringslivsorganisationer, skolor, 
kommuner och fackliga företrädare mfl arbetar systematiskt och uthålligt med beprövade 
arbetssätt. 

Måi(Vad ska projektet uppnå för resultat?) 

Förstudiensresultat är: 

- underlag som på ett pedagogiskt och lättillgängligt sätt visar arbetsgivare och andra 
intressenter fakta/statistik kring utmaningen vad det gäller tillgång och efterfrågan på 
kvalificerade medarbetare i industrin. 
- material som på ett för ungdomar attraktivt sätt beskriver yrken och karriärvägar i industrin 
-koncept för fortbildning för lärare och SYV:are med syfte att öka kännedom om och intresse 
för modern industri 
-förankrad projektplan för ett större sammanhållet samverkansprojekt i lönköpings län med 
syfte som beskrivits ovan. 

Arbetet med företag och fack i förstudien samt den information som löpande kommer att 
spridas kring förstudien kommer att resultera i ökad medvetenhet om behovet av aktivitet och 
engagemang för att öka attraktiviteten för arbete i industri. 

Målgrupp(Vem/vilka vänder sig projektet till?) 

Förstudien kommer bland andra att involvera företagare, fack, Teknikcollege-processledare, 
företrädare från branschorganisationer eller liknande i länet. Resultat i form av olika underlag 
som arbetas fram i förstudien vänder sig till samma grupper. 

Det projekt som förstudien syftar att skapa förutsättningar för kommer med största 
sannolikhet att vända sig till: 
- ungdomar i åldersgruppen 14-19 år generellt och specifikt till tjejer 
- pedagogisk personal och ledning i grundskola och gymnasium 
- enskilda företagare , industriföreningar, branschorganisationer, näringslivsorganisationer 
- politiker i kommunala barn- och utbildningsnämnder eller motsvarande 
- arbetsmarknadens parter för inom i länet verksam industri 
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Genomförande(Hur ska projektet genomföras, vilka aktiviteter är planerade?) 

Förstudien kommer att bestå av följande huvudaktiviteter: 

l) I olika konstellationer tillsammans med målgrupperna arbeta fram relevanta underlag samt 
göra dessa tillgängliga för intresserade aktörer: 
a) "Yrken och karriärvägar". I samverkan med industriföretag synliggöra industrins yrken och 
karriärmöjligheter samt de utbildningsvägar som leder dit. De flesta ungdomar vet inte vad det 
innebär att arbeta i industrin och detta beror bland annat på att företagen själva inte är bra på 
att beskriva yrken och ansvar. Genom att branschvis definiera och beskriva olika yrkesroller, 
med arbetsuppgift och karriärmöjlighet, samt koppla det till olika utbildningsvägar tror vi att 
fler ungdomar skulle bli intresserade av att satsa på industrin. 
Det skulle också bilda ett efterfrågat underlag för SYV och lärare i vägledning av unga i 
skolan. 
b) "Svart på vitt" : Sammanställa och kommunicera fakta kring tillgång och efterfrågan vad 
det gäller utbildad arbetskraft i industrin. Många företag har ingen eller dålig uppfattning om 
hur allvarlig situationen vad det gäller tillgång till utbildad arbetskraft håller på att bli. Genom 
att ta fram enkel och tydlig fakta som genom branschorganisationer mfl kan kommuniceras 
till en stor mängd företag motiveras fler företag att engagera sig i de lokala skoloma på många 
olika sätt. 
c) "Fortbildning för pedagoger och skolledare": Det saknas attraktiva och motiverande 
fortbildningserbjudande som ger pedagoger och skolledare kunskap om och personlig 
erfarenhet av hur en modem industri fungerar. Genom att utveckla ett paket med olika former 
av fortbildning (kurser, nätverk, seminarier, studiebesök) som uppfattas som verkligt attraktivt 
kan den bild som eleverna får av industrin i skolan bli mer nyanserad och rättvisande. 

2) Samla information om vilka olika insatser som genomförts eller pågår i länet för att öka 
andelen ungdomar som söker till gymnasiets industritekniska program. 

3) Samla relevanta aktörer i länet kring ett samverkansprojekt och arbeta fram en förankrad, 
hållbar och komplett strategisk handlingsplan/projektplan med väl formulerade mål, 
aktiviteter, tidsplan, budget och finansieringslösningar för samverkansprojektet 

ORGANISATION 
Förstudien organiseras med en PROJEKTLEDARE på 50% som organiserar, leder och 
verkställer de aktiviter som krävs för att skapa förväntade resultat. Detta omfattar bland annat 
att etabelra arbetsgrupper, samla relevanta aktörer i länet, processleda framtagandet av plan 
för samverkansprojektet, dokumentera och tillgängliggöra underlag i kommunicerbart format. 
Till projektledare är Ulrika Elmersson föreslagen. Ulrika arbetar i dag deltid i SKTC och 
Teknikcollege Västra Småland. En mycket förmånlig kombination för detta projekt. 

Den PROJEKTGRUPP som arbetat aktivt hittills (IFMetall Västbo-Östbo, Lichron Teknik, 
Skärteknikcentrum, Teknikcollege Västra Småland) kommer att fungera som operativt stöd 
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för projektledaren genom att bidra med arbetstid och insatser som tidigare. Projektgruppens 
organisationer kommer att ansvara för att efter projektets fortsätta att sprida och publicera 
förstudiens resultat i sina egna verksamheter. Projektgruppen har sedan tidigare identifierat 
och diskuterat med företag, skolor och kommuner som också är intresserade av att bidra med 
arbetstid och delvis också bidra ekonomiskt. 

En STYRGRUPP med en representant från vardera målgrupp företag, utbildning, kommun 
samt ungdom ansvarar för att följa förstudien, säkerställa kvalitet och ge styrande direktiv 
kring aktiviteter. Regionförbundet erbjuds plats i styrgruppen. 

En ADMINISTRA TIV resurs l 0% kommer att ansvara för ekonomisk redovisning och 
resultatrapportering. Den administrativa resursen kommer också att vara delaktig i arbetet 
med budgetering, finansieringslösningar etc kopplat till framtagandet av strategisk 
handlingsplan/projektplan för samverkansprojektet 

T'd l A . 'd . k k 'l k 1 1p1an( nge när 1 t1 en proJe tet s a genom öras samt VI a aktiviteter som ska ske) 

Organisering av projektet samt kontakter med samtliga 
målgrupper och organisationer för att förbereda 
förstudiens insatser 

Etablera arbetsgrupperna för framtagande av underlag 
och tillsammans med dessa planera för arbetet i ett första 
arbetsmöte 

Arbeta fram underlag till fortbildningskoncept,yrken och 
karriärer samt svart på vitt om arbete i industrin. 

Samla information om genomförda och pågående insatser 
för att öka antalet ungdomar som väljer ind.tekn.gy 

Motivera och samla relevanta aktörer och intressenter till 
ett gemensamt arbete med framtagning av strategisk 
handlingsplan/projektplan. 

I en iterativ process arbeta fram samtliga delar i strategisk 
handlingsplan/projektplan för ett större 
samverkansprojekt 
Sprida projektets resultat samt säkerställa finansiering för 
genomförande av den strategiska 
handlingsplanen/projektplanen. 
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Regionala utvecklingsstrategin för Region Jönköping (RUS)(Beskriv projektets koppling till den 
regionala utvecklingsstrategin som du kan ladda ner på www.regionjonkoping.se) 

I den regionala utvecklingsstrategins delstrategi "En internationellt ledande industriregion" 
beskrivs hur kraven på indsutrin ökar vad det gäller flexibel produktion som möter kundernas 
krav på växlande volymer, helhetsansvar för såvälleveranssäkerhet som utveckling av 
produkt och produktion. En effektiv produktion som kräver allt mer och djupare kunskap och 
allt högre och bredare kompetens hos såväl medarbetare som ledare för att konkurrenskraften 
ska bibehållas och stärkas. Teknikutveckling, produktionsutveckling och ny affärslogik gör att 
det är nödvändigt med en gedigen grundutbildning, sällan kortare än examen från 
ettindustritekniskt gymnasieprogram, och med förmåga till fortsatt lärande för att var 
anställningsbar. De förändrade förutsättningarna för konkurrenskraft har gjort att det redan 
idag är brist på tillräcklig kompetens i företagen och efterfrågan på utbildad personal i ett 
flertal yrkeskategorier möts inte av tillgången. Den regionala utvecklingsstrategin pekar också 
på att en allt åldrande befolkning med en krympande andel i yrkesverksam ålder tillsammans 
med utflyttning av invånare skapar ett än större gap mellan tillgång och efterfrågan i 
framtiden och att sammantaget är det nödvändigt att fler skulle behöva utbilda sig till tekniska 
yrken på olika nivåer. Den regionala utvecklingsstrategin uttrycker att bristen på arbetskraft 
med rätt kompetenser kopplat till att den största andelen industriföretag finns på små orter där 
också befolkningen minskar utgör en av de största utmaningarna för länet. I den regionala 
utvecklingsstrategin beskrivs också vikten av att den sneda könsfördelningen inom industrin, 
som fortfarande är mansdomineradm bryts upp. För att möta utmaningarna behöver vi 
utveckla förutsättningar för en arbetsmarknad som är tillgänglig och attraktiv för alla oavsett 
kön , etnisk bakgrund och ålder. 

Förstudien syftar till att skapa förutsättningar för ett större samverkansprojekt vars syfte är att 
kraftsamla kring en strategisk handlinsplan där relevanta aktörer samverkar på bred front för 
att öka andelen ungdomar och särskilt tjejer som väljer att utbilda sig till en framtida 
yrkeskarriär i industrin. Med en gedigen utbildning får man ett bra och intressant jobb. De 
mest spännande jobben finns i de mest framgångsrika och starka industriföretagen. På längre 
sikt bidrar projektet till att säkerställa att dessa företag kan fortsätta vara frmgångsrika genom 
tillgång på kvalificerade medarbetare. Precis som den regionala utvecklingsstrategin slår fast 
finns en stor andel av dessa företag i lönköpings län. 

Förstudiens resultat vad det gäller kommunicerbara underlag kan också kopplas direkt till den 
regionala utvecklingsstrategins andra delstrategi, 

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

Förstudien syfte är att i förlängningen genom ett samverkansprojekt bidra till att industrins 
behov av kvalificerade medarbetare på sikt kan säkerställas i lönköpings län. Med en allt 
mindre andel innevånare i yrkesverksam ålder och med ett för stort gap mellan efterfrågan och 
tillgång på rätt utbildad personal måste industrins jobberbjudande vara tillgängliga och 
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attraktiva för så många som möjligt. Förstudien kommer att lägga särskild vikt på 
förutsättningar att attrahera tjejer att välja industritekniska gymnasieprogrammet för en 
framtida karriär i industrin. I förstudien kommer företag att deltaga aktivt i utvecklingsarbete 
men också som målgrupp för information och lärande. 

För att vara en attraktiv arbetsgivare för morgondagens unga välutbildade arbetskraft, som det 
dessutom råder konkurrens om, måste företagen anstränga sig att erbjuda en god arbetsmiljö, 
visa att man tar ett aktivt samhälls- och miljöansvar och har en organisation som ger 
möjlighet för alla avsett kön och etnicitet att utvecklas. Detta kommer att särskilt lyftas fram i 
framtagande av underlag som beskriver arbete och karriär i industrin samt belysas i 
framtagandet av samverkansprojekt 

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

För att vända trenden och få fler ungdomar att välja en karriär i industrin och därmed en 
utbildning som leder dit krävs insatser på flera fronter. V are sig skärteknikcentrum som är 
projektägare eller övriga organisationer som kommer att involveras i såväl förstudie som 
förväntat samverkansprojekt har en egen verksamhet som täcker helhetsperspektivet på den 
utmaning vi vill bemöta genom ett samverkansprojektingen av de enskilda organisationerna 
har till uppdrag eller i sitt ansvar att genomföra det som kommer att krävas. För tillräcklig 
genomslagskraft krävs kraftsamling kring en gemensam agenda och med en gemensam 
handlingsplan. 

Spridning(Ange hur information om projektet ska spridas) 

Information om förstudien och dess syfte kommer att spridas från start till företag, fack, 
utbildningsanordnare, branschorganisationer, näringslivsorganisationer med fleragenom 
särskila nyhetsbrev och genom befintliga kanaler. 
Förstudiens resultat i form av framtagna underlag kommer att göras tillgängliga som tryckbart 
material och/eller pdf anpassat för publicering/spridning via hemsida. 
Förstudiens resultat i form av strategisk handlingsplan/projektplan för ett större 
samverkansprojekt kommer att vara tillgänglig för samtliga involverade aktörer. 
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K t d b d t* os na s u 1ge 
Kostnadsslag Ar20l5 

Egen personal 220500 
(inkl. sociala avgifter) 
Antal timmar: 

623 

Lönekostnad per timme: 

354 

Externa tjänster o 
Lokalkostnader o 
Investeringar (gäller inte o 
medel från 
Regionförbundet) 
Övriga kostnader (ange 32700 
kostnadsspecifikation i 
bilaga) 

Indirekta kostnader 
(specificera i bilaga) 

Summa kostnader 253 200 

Intäkter -
Offentliga bidrag i annat 
än kontanter 
Summa (A) 253 200 

Finansierin * 
Finansiär Ar20l5 

Projektgruppen, 40000 

Lichron Teknik, 
SKTC,IFMetall V-
Ö,TC Västra Småland 

SKTC:s 86600 

medlemsföretag mfl 

Regionförbundet 126600 

Summa (B) 253 200 
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Ar20 Totalt 

220 500 

o 
o 
o 

32 700 

o 

o o 253 200 

- - o 

o o 253 200 

Ar20 Totalt 

40 000 

86 600 

126 600 

o 
o 
o 

o o 253 200 



BILAGA 1 

Kalkylunderlag budget för Så vänder vi trenden- fler ungdomar till industrin 

Art Kostnad likvida medel (SEK) 

Projektledare 50% lön och sociala avgifter 183 750 

Administration, ekonomihantering 10% lön 
och sociala avgifter 36 750 

Resor för möten och spridningsaktiviteter 12 700 

Informationsmaterial, trycksaker 15 000 

Möteskostnader 5 000 

Totalt kostnader likvida medel 253 200 

Kostnad arbetstid (SEK) 

Projektgruppens arbete IFMetall, Lichron, 
TC,SKTC 
1 dag/mån * 4 personer* 500 kr/tim 112 000 

styrgruppens arbete 
5 pers*6 möten *4 timmar*SOO kr 30000 

Arbetsgrupp företag Framtagning yrken o 
karriär 10 företag* 8 timmar per företag* 
500 kr 40000 

Arbetsgrupp skolpersonal 
Framtagning fortbildning 
3 pers* 5 dagar * 500 kr 60000 

Arbetsgrupp Fakta 
Framtagning statistik 
2 tjänstemän kommun*4 dagar*SOO kr 32000 

Aktiv medverkan övriga 
branschorganisationer, TC-processledare 
5 personer * 16 timmar 500 kr 40000 

Total kostnad arbetstid i törstudien 314 000 kronor 

Medfinansiering likvida medel Regionförbundet 
Medfinansiering likvida medel övriga organisationer 

126 600 kronor 
126 600 kronor 



Specifikation övriga kostnader 

Så vänder vi trenden 

Resor 12 700 kr 
Informationsmaterial, tryck, webb 15 000 kr 
Möteskostnader, spridningsaktiviteter 5 000 kr 
Totalt 32 000 kr 

Resor 12.700 kronor 
Resor regionalt för arbetsmöten med företag, kommuntjänstemän, skolpersonal, 
samarbetspartners. 

Informationsmaterial, trycksaker 15.000 kronor 
De underlag som arbetas fram i förstudien ska spridas till målgruppen. En begränsad 
upplaga tryckt material för att kunna testa materialet inför planerat större projekt. 
Fokus läggs på att utforma material i pdf:format för spridning via befintliga hemsidor 
och för "print-on-demand". 

Möteskostnader, spridningsaktiviteter 12.000 kronor 
Omkostnader för genomförandet av arbetsmöten och spridningsaktiviteter med fika 
alternativt lunch. 


