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Winnet Jönköpings län – verksamhets-
bidrag 
 

Förslag till beslut 
• Bevilja Winnet 400 000 kr i verksamhetsbidrag för 2015. 

• Finansiering sker ur anslaget för regionala utvecklingsmedel 
 

Sammanfattning 
Winnet Jönköpings län arbetar med påverkan och synliggörande av brister i be-
fintliga strukturer. Arbetet sker utifrån ett Quadruple Helix-perspektiv för att till-
varata den civila sektorns kraft, offentliga och privata sektorn samt Högskolan i 
Jönköping. Regionala/lokala resurscentrum finns i hela landet. Det är viktigt att 
dessa resurscentrum bedrivs och kan verka i hela landet för att nå de uppställda 
målen om jämställdhet. Winnet Jönköpings län ligger på en förhållandevis bra 
nivå jämfört med andra län. 

Information i ärendet 
Winnet Jönköpings län har funnits i drygt 20 år med finansiering från 
Regionförbundet, Länsstyrelsen och Tillväxtverket nationellt. Länet ligger lågt 
vad gäller jämställdhet och tillväxt. Den verksamhet som bedrivs av Winnet är av 
stor vikt för att komma tillrätta med de ojämlikheter som råder i länet. 
 
Winnet Jönköpings län svarar mot den regionala utvecklingsstrategin på olika sätt. 
Främst de horisontella målen som rör jämställdhet men också med att stärka till-
växten i länet och ett effektivt arbete pågår. 
 

Beslutsunderlag 
• Underlag inför beslut om verksamhetsstöd. 
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Beslutet skickas till 
Winnet Jönköpings län 
 



Underlag inför beslut om verksamhetsbidrag 

Britt Wennerström 

 

Winnet Jönköpings län 

Syfte med verksamheten? 

Winnet Resurscentrum för jämställd utveckling och tillväxt Jönköpings län (tidigare Nätet – regionalt 
resurscentrum Jönköpings län) är en ideell organisation med syfte att vara en självklar dialogpartner 
och remissinstans för tillförande av genuskompetens i konsekvensanalyser kopplade till utveckling 
och tillväxt i regionen.   

Tidigare finansiering?  

2010 200 000 kr 

2011 200 000 kr 

2012  200 000 kr 

2013 400 000 kr 

2014 400 000 kr 

Winnet Jönköpings län har erhållit finansiering från Regionförbundet sedan förbundet start 
2005, dessförinnan erhölls regional finansiering från Länsstyrelsen. Finansiering har erhållits 
under hela tiden från och med 1994. 

Finns annan medfinansiering? 

Regionförbundet har de senaste åren bidragit med 25,67 % av den totala finansieringen. Övrig 
finansiär har varit Tillväxtverket nationellt. 

Sökt belopp 2015? 

Sökt belopp för år 2015 är 400 000 kr. Winnet Jönköpings län arbetar med påverkan och synliggör-
ande av brister i befintliga strukturer. Arbetet ska ske utifrån ett Quadruple Helix-perspektiv för att 
tillvarata den civila sektorns kraft, offentliga och privata sektorn samt Högskolan i Jönköping. 

Finns liknande verksamhet i landet? 

Regionala/lokala kvinnliga resurscentrum finns i hela landet. Det är viktigt att dessa resurscentrum 
bedrivs och kan verka i hela landet för att nå de uppställda målen om jämställdhet. Winnet 
Jönköpings län ligger på en förhållandevis bra nivå jämfört med andra län. 

 

 



 

Varför tycker vi att det är viktigt med den regionala förankringen? 

Winnet Jönköpings län har funnits i drygt 20 år. Vårt län ligger lågt vad gäller jämställdhet och tillväxt. 
Den verksamhet som bedrivs av Winnet Jönköpings län är av stor vikt för att komma till rätta med de 
ojämlikheter som råder i länet. 

Kan vi använda dessa verksamheter mer för eget syfte? 

Winnet Jönköpings län svarar mot den regionala utvecklingsstrategin på olika sätt. Främst de  
horisontella målen som rör jämställdhet. Winnet mål är att stärka tillväxten i länet och ett effektivt 
arbete pågår.    
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