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Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

Ung företagsamhet Jönköpings län – 
verksamhetsbidrag 
 

Förslag till beslut 
• Ung företagsamhet beviljas 500 000 kr till för år 2015 med retroaktiv 

möjlighet att nyttja medel från 1/1 2015.   
• Finansiering sker ur anslaget för regionala utvecklingsmedel. 

Sammanfattning 
Förslaget innebär att UF kan växla upp sin verksamhet där målet fram till 2017 är 
att öka andelen av en årskurs som ingår i UF:s verksamhet från 9 % till 20 % på 
grundskolan samt öka andelen av en årskurs som driver UF-företag från 25 % till 
30 % på gymnasiet. Utöver detta ligger fokus för kommande treårsperiod på att 
skapa ett aktivt nätverk i UF-alumni samt öka den privata finansieringen till UF. 

Information i ärendet 
UF är en ideell och obunden organisation med syftet att tillsammans med skolan 
införa entreprenörskap i utbildningssystemet. Genom att visa barn och ungdomar 
att eget företagande är en möjlig karriärväg, finns goda chanser att öka andelen 
företagare i Jönköpings län samt stärka ungdomars etablering på 
arbetsmarknaden. 
 
Ung Företagsamhet firar i år 30 år i länet. Man har erhållit finansiering från 
Regionförbundet sedan förbundets start 2005, dessförinnan erhöll man regional 
finansiering från Länsstyrelsen. 
 
Ung företagsamhet i Jönköpings län svarar mot den regionala utvecklingsstrategin 
på olika sätt. Projektet bidrar till delstrategin ”En internationellt ledande 
industriregion” genom att främja tillgången på välutbildad arbetskraft där 
erfarenheter och kunskaper inom entreprenörskap efterfrågas. Vidare stimuleras 
nyföretagande genom kännedom om närsamhället, branschers behov och 
kopplingen till näringslivet. Projektet bidrar genom detta till delstrategin ”Ett 
breddat näringsliv med betoning på kunskapsintensiva företag”. För att skapa en 
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mångfald av entreprenörer jobbar UF för att sprida möjligheten att driva UF-
företag brett.  

Beslutsunderlag 
• Underlag inför beslut om verksamhetsstöd. 
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Beslutet skickas till: 
Ung Företagsamhet  



Underlag inför beslut om verksamhetsstöd  
Karolina Borg 

Ung Företagsamhet 
 

Syfte med verksamhet? 

Ung Företagsamhet är en ideell och obunden organisation med syftet att tillsammans med 
skolan införa entreprenörskap och ett engagerat näringsliv i utbildningssystemet.  

Tidigare finansering?  

2010 277 000 kr  

2011 300 000 kr 

2012 325 000 kr 

2013 325 000 kr 

2014 325 000 kr 

Ung Företagsamhet har erhållit finansiering från Regionförbundet sedan förbundets start 
2005, dessförinnan erhöll man regional finansiering från Länsstyrelsen.  

Finns annan medfinansiering? 

Övriga finansiärer är länets kommuner samt privata företag. Ung Företagsamhet omsatte 
2013/2014 ca 2,9 miljoner kronor vilket innebär att Regionförbundets finansiering varit 
ca.11%. 

Sökt belopp 2015? 

Sökt belopp för 2015 är 500 000 kr. Ung Företagsamhet befinner sig i en tillväxtfas men 
fokus på gymnasieskolans yrkesinriktade program. I år driver 959 av länets gymnasieelever 
UF företag, en ökning med 27 procent jämfört med förra året. 

Finns liknande verksamhet i landet? 

UF-företagande erbjuds i 205 av Sveriges 290 kommuner. I vårt län finns Ung 
Företagsamhets erbjudande i alla kommuner med gymnasieskolor samt i 12 av 13 kommuner 
på grundskolan. I förhållande till omkringliggande län ligger Region Jönköpings läns 
föreslagna finansiering till verksamheten på en förhållandevis låg nivå. 

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

Ung Företagsamhet har verkat i Jönköpings län i 30 år. I vår region behöver vi väcka en 
stagnerad trend vad gäller företagsstarter samt ge våra unga förutsättningar till arbete genom 
att möte näringslivets behov av kompetent arbetskraft. Nyföretagande har de senaste åren 
utvecklats enligt nedan: 
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År 2011 2012 2013 
Antal nystarter i F-
län 

1 873  1 779 1 795 

Antal nystarter 
riket 

73 709  69 216 69 242 

Källa: Tillväxtanalys - Statistik över Nystartade företag, enkätdata samt Uppföljning nystartade företag, 
uttagsdatum 2015-03-02 

Kan vi använda dessa verksamheter mer för eget syfte? 

Ung Företagsamhet svarar mot den regionala utvecklingsstrategin ur flera aspekter. 
Verksamheten bidrar tydligt till delstrategierna ”En internationellt ledande industriregion” 
samt ”Ett breddat näringsliv med betoning på kunskapsintensiva företag” Utöver detta kan 
Region Jönköpings län se Ung Företagsamhet som en möjlig kanal för dialog med länets unga. 
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