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Regionledningskontoret
Johanna Sjöström
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet

LYHS – långtgående
yrkeshögskolesamverkan
Förslag till beslut
Projekt LYHS får 300 000 kr i projektmedel (1:1-anslag) för perioden 2015-2016.

Sammanfattning
Projektet genomförs i samverkan med Regionförbundet i Kalmar län,
Yrkeshögskoleförbundet i Sverige samt yrkeshögskoleanordnare i Jönköpings och
Kalmar län.
LYHS ska resultera i en bestående samverkansarena för YH-anordnare så att
kompetensförsörjningen genom YH-utbildningar i länet stärks.
Region Jönköpings andel av finansieringen utgörs av 15,8 %.
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Information i ärendet
Genom projektet vill man pröva nya angreppssätt för att etablera en struktur och
ett arbetssätt för stärkt samverkan som ska uppnå bättre kalibrerad
kompetensförsörjning, innovativa sätt att arbeta strategiskt med integrations- och
jämställdhetsperspektivet för att främja utvecklingen av en könsneutral
arbetsmarknad samt stärka attraktionskraften till Yrkeshögskolorna.
Arbetet kommer att ske främst genom etablering av olika arbetsgrupper, var och
en med specifika fokusområden (såsom koordinerad- marknadsföring,
utbildningsinsatser, resursfrågeinsatser mm) men också genom anordnandet av en
gemensam YH-mässa för de deltagande YH-anordnarna. Region Jönköpings Län
representeras i projektet av dess projektledare som axlar rollen som objektiv aktör
som leder de olika arbetsgruppernas arbete gentemot de mål som projektet satt
upp.
Samverkan mellan nämnda aktörer innebär att projektets resultat har goda
förutsättningar att implementeras i ordinarie verksamhet och bestå efter
projektslut.

Beslutsunderlag
•

Projektmedelsansökan till Region Jönköpings län

•

Checklista

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Beslutet skickas till
Region Jönköpings län

Ulrika Geeraedts
Regional Utvecklingsdirektör
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ANSÖKAN OM REGIONALA
PROJEKTMEDEL JÖNKÖPINGS LÄN

Datum

2015-10-06
Projekt
Markera aktuell ruta

Ny ansökan – Förstudie

Ny ansökan – Projekt

Förlängningsansökan*

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

Uppgifter om projektet
Projektnamn

LYHS - Långtgående YH-samverkan
Projektperiod

Totalkostnad

Sökt belopp från Regionförbundet (totalbelopp)

150803 - 160930

1 899 699

300 000

Uppgifter om sökande
Projektägare

E-post

Region Jönköpings län

johanna.sjostrom@rjl.se

Postadress

Postnummer

Ort

Box 1024

55 111

Jönköping

Telefon

Mobiltelefon

0725 17 52 35
Organisationsnummer

CFAR-nummer**

232100-0057

19235886

Är sökande momsredovisningsskyldig för projektet?

Ja

Nej

Plusgiro

Bankgiro

935-2683
Gäller ansökan medfinansiering för EU-stöd?

Ja

** Arbetsställenummer enligt Statistiska centralbyrån (Tfn: 019-17 60 00).

Projektledare
Namn

E-post

Andreas Pernblad

andreas.pernblad@gmail.com

Telefon

Mobiltelefon

0735 07 67 37
Ekonomihantering
Namn

E-post

Carin Skepö

carin.skepo@rjl.se

Telefon

Mobiltelefon

036-32 45 59
Projektbeskrivning med kostnads- och finansieringsbudget ska bifogas (se bilaga).

Underskrift av behörig att företräda sökanden
Ort och datum

Jönköping 2015-10-06
Namnteckning

© Region Jönköpings län RjL1228 Version 2 2015.08

Namnförtydligande

Nej
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Bilaga till ansökan om regionala
projektmedel Jönköpings län
Projekt
Namn

LYHS - Långtgående YH-samverkan
Sammanfattning av projektet

Projektet Långtgående YH-samverkan (LYHS) ska möta behovet av stärkt samverkan mellan YH-anordnare
regionalt men även över regiongränserna. Behovet är väl dokumenterat och specificerat av YH-anordnarna själva
i Småland och Blekinge. Trots att de är dubbla konkurrenter, genom att de först konkurrerar om att få sina
utbildningar beviljade av YH Myndigheten (MYH) och senare även om studerande vid respektive utbildning, har
de uttryckt behov av en stark gemensam plattform.
Syftet med stärkt samverkan kan sammanfattas i fem punkter: 1) Bättre kalibrerad kompetensförsörjning till
näringsliv och offentlig sektor. 2) Förbättrad samverkan med arbetsgivare och branschorganisationer. 3) Ökad
attraktionskraft till YH 4) Innovativa sätt att arbeta strategiskt med integrations- och jämställdhetsperspektivet 5)
Kostnadseffektivitet.
LYHS mål är att etablera en struktur eller arena för stärkt samverkan som ska uppnå de ovan beskrivna syftena.
För att arenan ska förverkligas och syftena uppnås krävs nya arbetssätt med tydliga spelregler för hur de uttalade
behoven ska kunna mötas utan att konkurrenssituationen stör samverkan. Det kommer att krävas utveckling och
tester av metoder genom målinriktade aktiviteter. Målsättningen på sikt är att YH-anordnarna genom en mer
långtgående
samverkan uppnår synergieffekter som innebär att arbetsmarknadens kompetensförsörjningsbehov
Syfte
tillgodoses
effektivt. Projektet ska även undersöka möjligheterna till ett ökat samarbete mellan YH och
Beskriv avsiktenmer
med projektet
kommunernas Yrkesvux och andra relevanta aktörer som verkar för arbetskraftsförsörjning på olika sätt, men
Syftet
kan sammanfattas
i fem punkter:
också med
till attprojektet
knyta anLYHS
till Teknikoch Vård och omsorgscollege,
där de finns.

1. Bättre kalibrerad kompetensförsörjning till näringsliv och offentlig sektor.
2. Förbättrad samverkan mellan YH-anordnare och arbetsgivare samt branschorganisationer.
3. Ökad attraktionskraft till YH.
Mål
4. Kostnadseffektivitet och andra synergieffekter.
Vad ska projektet uppnå för resultat?

DetInnovativa
specifika sätt
målet
LYHS
är att tamed
framintegration
en modell och
för stärkt
YH-samverkan, som ska etableras med hjälp av
5.
attmed
arbeta
strategiskt
jämställdhetsperspektivet
projektet. Det långsiktiga målet med LYHS är att näringslivets och offentlig sektors kompetensförsörjningsbehov
ska tillgodoses mer effektivt genom den struktur eller arena för samverkan som projektet ska leda fram till.
Fem mätbara projektmål som korrelerar med projektets fem syften är:
1. Bättre matchning mellan utbildningsutbud och arbetsmarknadens kompetensbehov. Uppnått mål bör speglas i
en större andel beviljade YH-utbildningar. Målsättningen är att 40 % av YH-ansökningarna ska beviljas.
Målgrupp
Vem/vilka vänder sig projektet till?

2. Mer effektiv planering av LIA (Lärande i arbete). Arbetsgivare ska vara mer nöjda med kontakterna och
LYHS målgrupp
i främsta hand
YH-anordnarna.
och verktyg
som
tasprojektinsatserna.
fram genom
samverkan
med är
YH-anordnare
som
en konsekvensDe
avinsatser,
projektet.arbetssätt
Mätning krävs
före och
efter
projektet
ska
bygga
på
YH-anordnarnas
behov,
som
är
grunden
för
hela
projektet.
Med anledning av att projektet endast är 1 år kan mätningen behöva avgränsas till att mäta hur positivt inställda
ett urval av arbetsgivarna är till lösningarna som projektet arbetar fram. (Några av de nya arbetssätten som ska
Ytterligare
målgrupp
kan sägas
vara arbetsgivare
inom privat
och förrän
offentlig
sektor.
För att lyckas med syftet och
arbetas
fram
genom projektet
kommer
inte att ge utslag
i mätning
efter
projektavslut)
målet kring förbättrad samverkan med arbetsgivare och branschorganisationer krävs insatser även för denna
målgrupp.
3.
Antalet sökande till YH-utbildningar ska öka med minst 10 %.

DePåvisad
potentiella
YH-eleverna
är också engenom
målgrupp.
handlar
om människor
som är
i arbete men vill byta
eller
4.
vinst
med
stärkt samverkan
t.ex.Det
delade
kostnader
för konsulter,
utbildningsutrustning
och
Förväntat antal
deltagare
i projektet
stärka
sin
karriär
genom
YH,
och
om
människor
som
står
utan
arbete
och
vill
utbilda
sig
till
ett
yrke
med
stor
gemensam
marknadsföring samt annat som kan räknas som synergieffekter.
Totalt – varav kvinnor – varav män
chans att få anställning efter avslutade studier.
Minst 21 män och 21 kvinnor i arbetsgrupper samt föreläsare
5. Integrerat mångfalds- och jämställdhetsperspektiv i YH-anordnarnas arbetssätt som främjar könsneutrala
Slutligen är
i Jönköpings
och
Kalmar län
målgrupp.
förstnämnda syfte ovan, dvs bättre
yrkesval,
enkommunerna
jämnare könsfördelning
och
attraherar
fleren
utrikes
födda Projektets
till YH.
kalibrerad kompetensförsörjning kan vinna på samverkan med kommunernas Yrkesvux och college-utbildningar.
Projektet ska
detta.
Projektets
sexundersöka
mål, det vill
säga det grundläggande målet att utveckla en strukturerad samverkansarena och de
fem mätbara målen, är projektets rättesnören. Allt som görs inom ramen för projektet ska ha en tydlig koppling till
ett eller flera av dessa mål.
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Genomförande
Hur ska projektet genomföras, vilka aktiviteter är planerade?

Arbetssättet kommer att präglas av största möjliga delaktighet av YH-anordnarna. LYHS är till för att möta deras
behov och i förlängningen förbättra kompetensförsörjningen i Småland och Blekinge.
Arbetssättet kan delas in i fyra olika faser. (Projektledaren=PL)
Fas 1 inleds med att styrgruppen träffas för att tillsammans identifiera vilka arbetsgrupper som behöver tillsättas.
Under samma fas ska information om att LYHS blivit beviljad medel gå ut till samtliga YH-anordnare som under
Tidplan
utformningen
av denna projektansökan har mejlat in en avsiktsförklaring om att delta i projektet. YH- anordnare
Ange när att
i tiden
projektet
genomföras
samt arbetsgrupper.
vilka aktiviteter som
ske
kommer
tillfrågas
omska
deltagande
i olika
Fasska
1 avslutas
med en kick-off för LYHS. PL
tillsammans med styrgruppen
kommer
under
kick-offen
att
meddela
vilka
YH-anordnare
som ingår
i vilka
Aktivitet
Startdatum aktivitet
Slutdatum aktivitet
arbetsgrupper samt vad deras uppgift i arbetsgrupperna är, så att alla YH-anordnare vet vilken arbetsgrupp man
kan
vändaför
sigaktiviteter
till med synpunkter och förslag under projektets genomförandefas. Projektets tidplan kommer att
Se bilaga
redovisas och en eller ett par externa föreläsare kommer att bjudas in, bl.a. för att lyfta projektets jämställdhetsoch mångfaldsfokus. Under denna första fas ska projektledaren ansvara för att information om projektet
förmedlas ut till de enskilda kommunerna i projektområdet, övriga regioner, MYH och andra relevanta aktörer.
Fas 2 är själva genomförandefasen, under vilken utvärdering ska ske parallellt med insatserna. Arbetsgrupperna
får i uppdrag att arbeta fram lösningar på de identifierade behoven som LYHS bygger på. I den mån
arbetsgrupperna behöver tillgång till en extern konsult som är opartisk och kan leda arbetsgruppen fram i
Geografisktska
område
processen,
projektet kunna bidra med detta stöd. Det kan t.ex. handla om hur YH-anordnare ska kunna dela
Berörda kommuner och län som medverkar i projektet
på kostnader kring utbildare och utrustning. Det kan även handla om marknadsföring för stärkt varumärke,
likvärdiga kursplaner, jämlikhetsintegrering och mer effektiv LIA-planering genom en kanal. Arbetsgrupperna
Främst:
De 13
kommunerna
i Jönköpings
län. Sekondärt:
Degenom
10 kommunerna
i Kalmar
län
rapporterar
till PL
genom ordföranden
i arbetsgruppen
samt
arbetsgruppens
minnesanteckningar.
PL får
även in statusrapport av de externa konsulterna, när sådana anlitats. PL i sin tur sammanställer materialet till
styrgruppen, som sammanträder och regelbundet, har överblick över YH-anordnarnas arbete och fattar beslut om
de aktiviteter och/eller planer som arbetsgrupperna tar fram. PL planerar en YH-mässa och lämnar förslag till
YH-anordnarna i arbetgrupperna, som får komma med synpunkter. Med dessa revideras sedan planen kring
YH-mässan och presenteras slutligen för styrgruppen. I denna fas ska PL tillsammans med styrgruppen också
undersöka möjligheterna till samverkan med kommunernas Yrkesvux och college-utbildningar.
Regionala utvecklingsstrategin för Region Jönköping (RUS)
Beskriv projektets koppling till den regionala utvecklingsstrategin som du kan ladda ner på www.regionjonkoping.se

Fas 3 kommer ha ett än större fokus på utvärdering och uppföljning samtidigt som arbetsgruppernas arbete och
Projektet
mycket
välrum.
i linjeMed
medhjälp
delstrategierna:
planeradeligger
aktiviteter
äger
av utvärderingen kommer projektets arbetssätt och insatser att justeras
En
konkurrenskraftig
industriregion
–
industrisektorn
i vårt län samt
i övriga
Småland
Blekinge
är gemensam
så att högsta möjliga måluppfyllelse och ett jämlikhetsintegrerat
arbete
säkras.
Fas 3 och
kulminerar
i en
välrepresenterad
inom
många
olika
industrigrenar,
varav
många
står
inför
pensionsavgångar
och
ett
växande
YH-mässa dit framförallt potentiella YH-elever ska bjudas. Kommuner som vill delta i YH-mässan med
information
behov
av
olika
typer
av
spetskompetens.
YH-utbildningar
kan
vara
och
är
idag
en
viktig
lösning
på
industrins
om Yrkesvux, får göra det till självkostnadspris, dvs de betalar konferensanläggningen för sin plats (inga intäkter
kompetensförsörjningsbehov.
till projektet/projektägaren).
Ett breddat näringsliv med betoning på kunskapsintensiva företag – kunskapsintensivt arbete ställer höga krav på
spetskompetens.
i mycket
nära samarbete med arbetsgivare
för att
Fas 4 är projektetsYH-utbildningar
slutfas. Under utformas
denna fasoch
skagenomförs
PL med hjälp
av styrgruppsmedlemmarna
samla in och
utbildningens
innehåll
ska
matcha
detmanual
specifika
behov
av kompetens
somverktyg
de samverkande
företagen
har
sammanställa
material
till
en
form
av
för
spridning
av
arbetssätt,
och
metoder.
PL
ska
också
Horisontella kriterier
identifierat.
sammanställa
de samlade resultaten från projektets utvärderingar och göra en sista mätning som kommer att
Beskriv på vilket sätt projektet beaktar miljö, integration och mångfald, folkhälsa samt jämställdhet
redovisas i projektets slutrapport. Styrgruppen kommer att vara projektledaren behjälplig i arbetet. Manualen ska
Projektet
bidrar
inte
till att påverka
miljönarbetsgrupperna
Ett
inkluderande
samhälle
– YH-utbildningar
är en av de mest
vägarna förFas
människor
både
förankras
hos YH-anordnarna
i de olika
innanframgångsrika
den trycks i slutversion.
4 kommer
att att
komma
in
i
arbete
och
att
byta
arbete
till
ett
yrke
som
arbetsmarknaden
är
i
stort
behov
av.
Utbildningsformen
avslutas med en spridningskonferens alternativt medverkan för resultatspridning i ett relevant sammanhang som
Jämställdhet
gynnas
av stärkt
samverkan
genomförs
av annan
aktör. mellan YH-anordnarna, vilket möjliggör för fler människor som står utanför arbetslivet
LYHS
har ett
jämställdhetsfokus
som
beskrivits
i ettpåavattprojektens
mätbara
mål. LYHS
att komma
in särskilt
i egenförsörjning.
Dessutom
harhar
LYHS
ett fokus
utveckla ett
integrationsoch ska verka för
att
jämställdhetsintegrera
inte
enbart
projektets
struktur
och
genomförande,
utan
även
YH-anordnarnas
jämställdhetsintegrerat arbetssätt.
arbetssätt. Projektets konsekvenser för jämställdhet kommer framförallt att synas på sikt, då det
jämställdhetsintegrerade arbetssättet ska främja könsneutrala utbildnings-/yrkesval. Detta kommer att synas på
YH-utbildningarna i form av en jämnare könsfördelning
Ordinarie
verksamhet
– projekt
De
aktiviteter
som kommer
att genomföras i projektet för att jämställdhetsintegrera arbetssättet och ta sikte på
Specificera
vad
som
är
särskiljande
unikt
förbättrad jämställdhet påoch
arbetsmarknaden
i förlängningen, beskrivs tillsammans med aktiviteterna för förbättrad
integration
under
nästa
rubrik
i denna ansökan.
Inom ramen för det statliga uppdraget
att etablera och utveckla kompetensplattformar har Region Jönköpings län
sedan flera år tillbaka ett Yrkeshögskoleråd. Detta råd tillhör ordinarie verksamhet. Rådet finns till för
Integration
och Mångfald i länet och fungerar mest som ett nätverksforum samt en arena för regionen att delge
yrkeshögskoleanordnare
YH-anordnarna aktuell information bland annat från departement och myndigheter. Sedan sex år tillbaka har vi
Utöver
ett metodiskt
arbete
med jämställdhetsintegrering
ska LYHSmed
ävenliknande
ge en positiv
effekt
på integrationen.
inom ramen
för samma
uppdrag
ett pågående samverkansnätverk
råd i hela
Småland
och
LYHS
skaTillsammans
verka för att ett
och regionalt
jämlikhetsperspektiv
genomsyrar
projektet
och att YH-anordnarnas
Blekinge.
harmångfaldsaktörerna med
utvecklingsansvar
i Småland
och Blekinge
anordnat en årlig
arbetssätt
enskilt och
samverkan
så det
att det
jämlikhetsperspektiv,
som som
konferens utvecklas,
för YH-anordnare.
Deti specifika
med
här präglas
projektetavärett
attintegrerat
det har sin
utgångspunkt i de behov
omfattar
både jämställdhet
mångfald.
med
jämställdhetsintegreringen,
kommer
projektets
YH-anordnarna
har uttrycktoch
under
sex års Liksom
tid under
dessa
årliga konferenser. Projektet
ska också
ge aktörerna
en
konsekvenser
för de
integrationen
att synasvilket
på sikt.
genom
LYHSverksamhet.
vidareutvecklade
arbetssättet
ska attrahera
möjlighet att lösa
uttryckta behoven,
inteDet
ryms
i ordinarie
Att vi genom
projektet
tar på ossen
mer
variation av
sökande
till YH-utbildningar
innebär minskadsjälva
segregation
mellan
människor
av måste
olika
rollenjämn
att samordna
och
leda denna
insats beror påsom
att YH-anordnarna
har betonat
vikten
av att det
kön,
könsidentitet
eller
könsuttryck,
etnisk
tillhörighet,
religion
eller
annan
trosuppfattning,
funktionsnedsättning,
ske av en part som är opartisk gentemot de olika YH-anordnarna (då de är konkurrenter).
sexuell läggning och ålder.
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Spridning
Ange hur information om projektet ska spridas

Resultatspridning kommer att ske dels genom en spridningskonferens vid projektslut och dels genom ett
dokument, som kommer att vara något av en manual och finnas tillgänglig i olika format. Både konferensen och
manualen ska utformas på ett sätt som klargör projektets syfte och tillvägagångssätt för att lösa behov och nå
resultat så att fler kan lära sig av och ta med sig idéer från projektet. Målgrupp för resultatspridningen är främst
våra närliggande regioner, men också regioner i övriga Sverige samt kommuner, YH-anordnare utanför
projektområdet, MYH och andra aktörer som kan dra nytta av projektresultaten.
Uppföljning/utvärdering av projektet

Löpande utvärdering kommer att spela en nyckelroll i det här projektet. Detta möjliggör att arbetssätt och
aktiviteter följs upp, rapporteras till styrgrupp och åtgärdas om uppsatta mål inte uppnås. Uppföljningen är en
förutsättning för att projektets nya och utvecklade metoder ska kunna implementeras i ordinarie verksamhet efter
projektslut.
Projektet kommer att genomföra enkätundersökningar i anslutning till så många insatser och aktiviteter som
möjligt, där detta är rimligt och nödvändigt för god uppföljning. Statistik kommer också att följas och rapporteras.
Detta gäller exempelvis deltagande i kommande YH-mässa, antal sökande till YH-utbildningar och hur många fler
Kostnadsbudget*
KOSTNADSBUDGET
SE BILAGA
YH-utbildningar somFÖR
blirALL
beviljade.
Det är också
viktigt att utvärdera YH-anordnarnas uppfattning om delaktighet
och hur väl projektet
möter deras identifierade behov,
projektets
grund.
20 16
År 20Detta kan göras
År 20 genom enTotalt
Kostnadsslag
År 20 15 som är År
kombination av enkäter och djupintervjuer.
Egen personal (inkl. sociala avgifter)
Antal timmar:
Lönekostnad per timme:

0

Externa tjänster

0

Lokalkostnader

0

Investeringar (gäller inte medel från Region

0

Jönköpings län)
Övriga kostnader (ange kostnadsspecifikationen i

0

bilaga)

0

Indirekta kostnader (specificera i bilaga)

0

Summa kostnader

-

-

Intäkter

-

0

Summa nettokostnader

0

0

0

-

-

0

0

0

0

0

0

Offentliga bidrag i annat än kontanter

0

Privata bidrag i annat än kontanter

0

0

SUMMA (A)

0

0

0

0

Finansiering*
Finansiär

År 20 16

År 20 15

År 20

År 20

Totalt

0
0

0
0

0
SUMMA (B)

0

0

0

0

* Tabellerna för kostnadsbudget och finansiering summeras automatiskt. Genom att använda tab-tangenten mellan fälten, får
du fram rätt summa direkt. Observera att summan i (A) måste överensstämma med summan i (B).
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Beräkningsunderlag till projektbudget
Egen personal
(personens namn eller kategori) – bokförd kostnad

Månadslön inkl.
soc.avg.

Sysselsättningsgrad

Antal månader

Total kostnad

0

SUMMA EGEN PERSONAL

Externa tjänster

Beräknat antal timmar

Beräknad fakturerad
timkostnad

Total kostnad

0
0
0
0

SUMMA EXTERNA TJÄNSTER

Beräknat
inv. datum

Investeringar

Inköpspris
exkl. moms

Total kostnad

0

SUMMA INVESTERINGSKOSTNAD

Övriga kostnader

SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER

Total kostnad

0

Datum

2015-10-06
Beteckning

RJL 2015/1627
Antal sidor

Regionledningskontoret
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Johanna Sjöström

Underlag till projektbeslut
Projektnamn:
Projektägare:
År och månad för projektstart:
År och månad för projektavslut:
Status:

LYHS – långtgående YH-samverkan
Region Jönköpings län
2015-09
2016-09
Nytt

Tidigare beslut:

–

Utbetalda medel:

–

Projektägarens ansökan finns som bilaga.
Regional utvecklings kommentarer till ansökan:
Länets kompetensförsörjning och en god utveckling på arbetsmarknaden är centrala
målområden för arbetet inom regional utveckling. LYHS syftar till att möta behovet av stärkt
samverkan mellan yrkeshögskoleanordnare för att de gemensamt ska kunna arbeta för en
bättre kalibrerad kompetensförsörjning till näringsliv och offentlig sektor.
Yrkeshögskolemyndighetens (MYH) statistik visar på att cirka 85% av alla som går en
yrkeshögskoleutbildning får anställning efter avslutad utbildning. Utbildningsformen är
mycket effektiv, vilket har lett till att regeringen med start nästa år satsar mer resurser på
yrkeshögskoleutbildningar. Projektet LYHS ligger därför rätt i tiden.
Att projektet sker i samverkan med Regionförbundet i Kalmar län, Yrkeshögskoleförbundet
samt YH-anordnare i såväl Jönköpings som Kalmar län är en framgångsfaktor, då
framtagandet av nya arbetssätt och möjligheterna att testa nya metoder sker med bred
förankring, vilket understödjer bestående resultat.

Region Jönköpings län
Postadress: Box 1024, SE-551 11 Jönköping
Besöksadress: Husargatan 4, Jönköping
www.rjl.se

Datum

2015-10-06
Beteckning

RJL 2015/1627
Regionledningskontoret

Johanna Sjöström

Ansökans koppling till delstrategier enligt Regionala utvecklingsstrategin, RUS:
Projektet ligger mycket väl i linje med delstrategierna:
En konkurrenskraftig industriregion – industrisektorn i vårt län samt i övriga Småland och
Blekinge är välrepresenterad inom många olika industrigrenar, varav många står inför
pensionsavgångar och ett växande behov av olika typer av spetskompetens. YH-utbildningar
kan vara och är idag en viktig lösning på industrins kompetensförsörjningsbehov.
Ett breddat näringsliv med betoning på kunskapsintensiva företag – kunskapsintensivt arbete
ställer höga krav på spetskompetens. YH-utbildningar utformas och genomförs i mycket nära
samarbete med arbetsgivare för att utbildningens innehåll ska matcha det specifika behov av
kompetens som de samverkande företagen har identifierat.
Ett inkluderande samhälle – YH-utbildningar är en av de mest framgångsrika vägarna för
människor både att komma in i arbete och att byta arbete till ett yrke som arbetsmarknaden
är i stort behov av. Utbildningsformen gynnas av stärkt samverkan mellan YH-anordnarna,
vilket möjliggör för fler människor som står utanför arbetslivet att komma in i
egenförsörjning. Dessutom har LYHS ett fokus på att utveckla ett integrations- och
jämställdhetsintegrerat arbetssätt.
Kopplingar till Utbildning och Kultur:
Kopplingar till Folkhälsan:
Kopplingarna till folkhälsa ligger i linje med kopplingen till delstrategin Ett inkluderande
samhälle. Att gå från arbetslöshet och utanförskap eller att få möjlighet att byta yrke till
något som individen själv väljer att utbilda sig till genom YH, ger positiva effekter på
individens hälsa. Arbetslösheten är relativt stor idag, i synnerhet i vissa utsatta grupper. Om
fler människor kommer i arbete eller får möjlighet att välja en ny yrkesbana i livet kommer
också folkhälsan generellt sett att förbättras.

Ansökan är kopplad till följande område:
Arbetsmarknad/ näringsliv ☐
Utbildning/ forskning
☒
Attraktivitet
☐
Infrastruktur
☐

Antal sidor
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Geografiskt område (berörda kommuner och län som medverkar i projektet):
Aneby

☐

Nässjö

☐

Eksjö

☐

Sävsjö

☐

Gnosjö

☐

Tranås

☐

Gislaved

☐

Vaggeryd

☐

Habo

☐

Vetlanda

☐

Jönköping

☐

Värnamo

☐

Mullsjö

☐

Län

☒

Projektet är ett samarbetsprojekt med Kalmar län som samverkanspart.
Ekonomisk bedömning till förslag till stödbelopp:
Projektet är ett samverkansprojekt mellan Region Jönköpings län, Regionförbundet Kalmar
län, Yrkeshögskoleförbundet samt YH-anordnare. Regionförbundet Kalmar län
medfinansierar projektet med 100 000 kr i kontanta medel. Region Jönköpings län förväntas
medfinansiera projektet med totalt 300 000 kr, vilket innebär 15,8% av den totala budgeten.
Övriga aktörer medfinansierar projektet med sin tid. Berörd myndighet förväntas finansiera
projektet med 850 016 kr. Formellt beslut från samma myndighet förväntas komma inom
kort.

Förslag till särskilda villkor för beslut:
Ansökan om utbetalning skall göras minst två gånger per år och senast 15 december
innevarande år, annars kan projektbidraget för årets beslut förfalla.

Datum

2015-10-06
Beteckning

RJL 2015/1627
Antal sidor

Regionledningskontoret
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Medelsbeslut
Två-årigt medelsbeslut
2015
2016

107 200 kr
192 800 kr

1:1-medel
1:1-medel

Beslutet motsvarar 15,8 procent av den slutliga godkända kostnaden till projektet.

Utbetalningsprognos
År 2015 beräknar vi att betala ut: 107 200 kr.
År 2016 beräknar vi att betala ut: 192 800 kr
12 Nationell strategisk prioritering
12 c Nationell ämneskategorisering

Finansiering
Budgeten för projektet ser ut som följer:
Kostnader
Egen personal
(inkl. sociala avgifter)
Externa tjänster
Lokalkostnader
Investeringar (gäller inte medel
från Regionförbundet)
Övriga kostnader (ange
kostnadsspecifikation i bilaga)
Indirekta kostnader (OH)
Offentlig insats tid (omräknat i
SEK)
Privat insats tid (omräknat i
SEK)
Summa kostnader

År
2015
140 400

År
2016
252 700

Totalt
39 3100

70 000
27 000
0

260 000
210 000
0

330 000
237 000
0

28 000

161 000

189 000

35 180
162 283

65 736
200 067

100 916
362 350

131 583

155 750

287 333

594 446

1 305 253

1 899 699
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Finansiär
Tillväxtverket
Region Jönköpings län
Regionförbundet Kalmar län
Offentligt bidrag i annat än
kontanter
Privat bidrag i annat än
kontanter
Summa

År
2015
303 450
107 200
35 700
162 283

År
2016
546 566
192 800
64 300
200 067

Totalt
850 016
300 000
100 000
362 350

131 583

155 750

287 333

740 216

1 159 483

1 899 699

Förutsättningar för beslutet
Region Jönköpings läns riktlinjer samt handledning för ansökan om regionala
projektmedel gäller, se www.rjl.se.

Bilaga till projektansökan: LYHS – Långtgående YH-samverkan
RJL 2015/1627

Bilaga 1.
Kostnadsposter och finansiering samt tidsplan för aktiviteter
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År

År

2015

2016

Totalt

140 400

252 700

393 100

Externa tjänster

70 000

260 000

330 000

Lokalkostnader

27 000

210 000

237 000

0

0

0

Övriga kostnader (ange
kostnadsspecifikation i bilaga)

28 000

161 000

189 000

Indirekta kostnader (OH)

35 180

65 736

100 916

Offentlig insats tid (omräknat i
SEK)

162 283

200 067

362 350

Privat insats tid (omräknat i
SEK)

131 583

155 750

287 333

Summa kostnader

594446

1 305 253

1 899 699

Kostnader
Egen personal
(inkl. sociala avgifter)
Projektledare 50 % 12 mån.
Ekonom 8 % 12 mån.

Investeringar (gäller inte medel
från Regionförbundet)

År

År

2015

2016

Totalt

Tillväxtverket

303 450

546 566

850 016

Region Jönköpings län

107 200

192 800

300 000

Regionförbundet Kalmar län

35 700

64 300

100 000

Offentligt bidrag i annat än
kontanter

162 283

200 067

362 350

Privat bidrag i annat än
kontanter

131 583

155 750

287 333

Finansiär
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Summa

740 216

1 159 483

1 899 699

Kostnadsposter (specificerade)
Personal

2015

2016

Projektledare

114 800

206 500

Ekonom

25 600

46 200

Summa:

140 400

252 700

Köp av tjänst
Föreläsare

95 000

Konsulter

40 000

100 000

Grafisk formgivning

10 000

30 000

Upphandling

20 000

35 000

Summa:

70 000

260 000

Lokalkostnader
Uppstartsmöte

5 000

Kick-off

7 000

Lokaler för arbetsgrupper

15 000

30 000

YH-mässa

150 000

Spridningskonferens

30 000

Summa:

27 000

210 000

Möten, förankring, uppföljning

6 000

25 000

Summa:

6 000

25 000

Resekostnader
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Övrigt
Lunch och fika, kick-off

13 000

Material till arbetsgrupper

3 000

6 000

Lunch och fika, YH-mässa

35 000

Lunch och fika, spridningskonferens

35 000

Trycksaker

45 000

Deltagande i andra konferenser

6 000

15 000

Summa:

22 000

136 000

OH

35 180

65 736

Summa:

35 180

65 736

Indirekta kostnader

Offentligt bidrag i annat än pengar
Styrgrupp (offentliga aktörer)

44 933

71 067

Arbetsgrupperna (offentliga aktörer)

117 350

129 000

Summa:

162 283

200 067

Styrgrupp (privat aktör)

17 433

29 900

Arbetsgrupperna (privata aktörer)

114 150

125 850

Summa:

131 583

155 750

Total summa per år:

594 446

1 305 253

Privat bidrag i annat än pengar

Totalt för hela projektet: 1 899 699 SEK
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Tidsplan
Aktivitet
Uppstartsmöte med
styrgrupp
Intervju- och
informationsturné hos YHanordnare
Kick-off
Arbetsgruppsarbete
YH-Mässa
Utvärdering, uppföljning
Arbeta med framtagande
och tryck av manual
Spridningskonferens

Startdatum
2015-08-28

Slutdatum
2015-08-28

2015-08-03

2016-09-11

2015-09-25
2015-10-01
2016-03-17
2015-08-03
2016-04-01

2015-09-25
2016-03-31
2016-03-17
2016-09-30
2016-09-30

2016-08-18

2016-08-18
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