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§9 Social innovation för regional utveckling (SIRU) 
Diarienummer: RJL 2016/2123 
 
Beslut 
Presidiet föreslår nämnden besluta att 

• Projektet SIRU med projekttiden 2016-11-01 – 2019-12-31, 
beviljas regionala projektmedel ur det statliga anslaget 1:1 
enligt följande: 

  
 År: 2017 788 216 kr 
       2018 761 151 kr 
       2019 764 348 kr 

Beslutet förutsätter och grundas på att övrig i ansökan 
upptagen medfinansiering infrias.  

 
Sammanfattning 
Projektet är en förlängning av den förstudie som Coompanion 
tillsammans med Jönköping University och Studieförbundet 
Vuxenskolan genomfört under 2015 och 2016. Förstudien 
finansierades bland annat av Region Jönköpings län. Projektet 
kommer att söka om finansiering via Eruf och är ett 
samverkansprojekt med Jönköping University. Projektets mål är 
att skapa en infrastruktur för social innovation och 
samhällsentreprenöriella initiativ. 
 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 2016-07-07 
• Underlag till projektbeslut 
• Ansökan om regionala projektmedel Jönköpings län 

inkommen 2016-06-22 
 
Beslutet skickas till 
Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. 
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Regionledningskontoret  
Regional Utveckling 
Karolina Borg 
 

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet. 
      

Social innovation för regional 
utveckling (SIRU) 
 

Förslag till beslut  
Nämnden beslutar att  

• projektet SIRU med projekttiden 2016-11-01 – 2019-12-31, beviljas 
regionala projektmedel ur det statliga anslaget 1:1 enligt följande: 

  
 År: 2017 788 216 kr 
       2018 761 151 kr 
       2019 764 348 kr 

Beslutet förutsätter och grundas på att övrig i ansökan upptagen medfinansiering 
infrias.  
 

Sammanfattning 
Projektet är en förlängning av den förstudie som Coompenion tillsammans med 
Jönköping University och Studieförbundet Vuxenskolan genomfört under 2015 
och 2016. Förstudien finansierades bland annat av Region Jönköpings län. 
Projektet kommer att söka om finansiering via Eruf och är ett samverkansprojekt 
med Jönköping University. Projektets mål är att skapa en infrastruktur för social 
innovation och samhällsentreprenöriella initiativ. 
 

Information i ärendet: 
Social innovation är innovativa tjänster, produkter, processer och metoder som 
möter samhällsutmaningar på nya sätt.1 Samhällsentreprenörskap är när 
människor tar egna initiativ för att förbättra sådant som de tycker saknas, eller inte 
fungerar i samhället och som gör att de gemensamma samhällsnyttiga 

                                                 
1 Mötesplats Social Innovation 
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funktionerna utvecklas.2 Stora och globala samhällsutmaningar kopplas ofta till 
bland annat klimat, energi, miljö och demografi, men också till social trygghet 
och delaktighet, god hälsa och utbildning. Efterfrågan på hållbara lösningar ökar. 
Konsumentkrav och producentansvar på till exempel miljö innebär att efterfrågan 
på nya lösningar, nya kompetenser och teknologier växer. Samhällsutmaningar 
har därför blivit en allt starkare drivkraft för nya lösningar och därigenom också 
nya affärsmöjligheter. Konkreta och lokala samhällsutmaningar kan handla om 
hur man integrerar nyanlända eller hur barnomsorgen i en kommun kan göras mer 
optimal. Exempel på ett samhällsentreprenöriellt initiativ som bedrivs i vårt län är 
Goda Gårdar3 som startade i Vetalanda 2014 för att hjälpa EU-emigranter till 
sysselsättning genom att sälja varor och tjänster. 
 
Förstudien kring social innovation och samhällsentreprenörskap som föregått 
projektet visar att: 
 

• Intresset kring sociala innovationer är stort men kunskapen är låg i 
Jönköpings län. 

• Tvärsektoriell samverkan behövs för att lösa samhällsutmaningar.  
• Sammanhang för samhällsentreprenörer saknas i Jönköpings län.  
• Få företag arbetar med social hållbarhet i Jönköpings län.  

 

Beslutsunderlag 
• Projektmedelsansökan till Region Jönköpings län 
• Checklista  

Beslutet skickas till 
Coompanion Jönköpings län, Gjuterigatan 9, 553 18 Jönköping. 
 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
Agneta Jansmyr  
Regiondirektör  

 
 
Ulrika Geeraedts 
Regional Utvecklingsdirektör 

 
 

 
 

                                                 
2 KK-stiftelsen 
3 www.godagardar.com 
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Projektuppgifter 
Projektnamn Projektägare 

SIRU Coompanion Jkpg 
År och månad för projektstart År och månad för projektavslut 

201611 201912 
Status Diarienummer 

Nytt RJL 2016/2123 

Historik 
Tidigare beslut 
 

Utbetalda medel 

Nej Nej 

Geografiskt område 
Berörda kommuner och län som medverkar i projektet  

 Aneby  Eksjö 

 Gnosjö  Gislaved 

 Habo  Jönköping 

 Mullsjö  Nässjö 

 Sävsjö  Tranås 

 Vaggeryd  Vetlanda 

 Mullsjö  Jönköpings län 

Information, Regional utveckling 
Kommentarer till ansökan* 

Projektet kommer söka medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden(Eruf) 
Projektet är en förlängning av den förstudie som Coompenion tillsammans med 
Högskolan i Jönköping och Studieförbundet Vuxenskolan genomfört under 2015 och 
2016. Förstudien finansierades bland annat av Region Jönköpings län och har 
kartlagt regionala förutsättningar för social innovation och 
samhällsentreprenörskap. Förstudiens utgångspunkt är att samhällsentreprenörskap 
och sociala innovationer bidrar till att möta samhällsutmaningar och att detta 
samtidigt skapar möjligheter för det övriga näringslivet när det gäller 
affärsutveckling och CSR (Corporate Social Responsibility). Ansökan bygger vidare 
på förstudien och adderar forskning i kombination med skarpa genomförande 
aktiviteter för att skapa en infrastruktur för social innovation och 
samhällsentreprenörskap i Jönköpings län. Projektet är ett samverkansprojekt med 
Jönköping University. Projektet medfinansieras i tid av Science Park, Almi 
Företagspartner i Jönköping, Smålandsidrotten, Kommunal utveckling, 
Folkhälsoenheten på Region Jönköpings län, Vaggeryds kommun, Coompanion Kalmar, 
Coompanion Gotland och Coompanion Kronoberg som inom projektet utbildar facilitator 
på respektive organisation. Projektet har en bred och för länet väldigt viktig 
samverkan. Fram till projektstart kommer Region Jönköpings län driva en förstudie 
som i sin helhet bekostas av Tillväxtverket. Förstudien fokuserar på 
arbetsintegrerande sociala företag och kommer också bli en viktig utgångspunkt för 
detta Eruf-projekt. 
Ansökans koppling till Regionala utvecklingsstrategin, RUS  

Social innovation och samhällsentreprenöriella initiativ breddar synen på 
innovationer och för samman aktörer från olika sektorer. En viktig förutsättning 
för att vara framgångsrik i arbetet för ett breddat näringsliv är, enligt RUS, 
samarbete mellan offentlig sektor, privat sektor, idéburen sektor samt forskning 
och innovationsmiljöer. Projektet skapar förutsättningar och incitament för detta. 
Tvärsektoriell samverkan är många gånger en förutsättning för arbete med social 
innovation. Det är också nödvändigt att näringslivet vidgas och att företag som i 
sina affärsidéer utgår från samhällsutmaningar stärks.  
 
Projektet adresserar på ett tydligt sätt de sociala företag som finns i vårt län 
idag och ökar möjligheten att fler sociala företag startar här. Dessutom erbjuder 
projektet också samhällsengagerade och socialt ansvarstagande företag i det övriga 
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näringslivet möjlighet att ökar sin konkurrenskraft både mot kunder och framtida 
medarbetare. Satsningar på hållbarhet och CSR ger nya affärsmöjligheter samtidigt 
som samhällsengagerade och värderingsstyrda företag attraherar den yngre 
generationen när det gäller val av arbetsgivare.  
Ansökan är kopplad till: 

 Arbetsmarknad/näringsliv  Utbildning/forskning  Attraktivitet  Infrastruktur 
Avstämning har skett med 

 Utbildning och kultur  Folkhälsa och sjukvård  Kommunal utveckling   
Beskrivning av arbetet i projektet kopplat till jämnställdhetsperspektivet 

Samhällsutmaningar kopplas ofta till miljö, integration, folkhälsa och 
jämställdhet. Projektet kommer i förlängningen bidra till lösningar inom dessa 
områden genom att etablera en infrastruktur för social innovation och 
samhällsentreprenörskap i länet. 
 
Projektet bidrar till att bredda begreppet innovation och entreprenörskap vilket 
gynnar vårt län där de företagsfrämjande aktörerna har övervägande andel manliga 
kunder och andelen företag drivna av kvinnor är bland de lägsta i landet.  
 
Ett exempel på en social innovation som tar utgångspunkt i jämställdhet är 
Rättviseförmedlingen som arbetar för att synliggöra normbrytande exempel. 
 
Beskrivning av arbetet i projektet kopplat till horisontella kriterier för miljö, integration och mångfald samt folkhälsa 

Ett exempel på en social innovation kopplat till miljö är Rekohörnan som är en 
butik i Jönköping. Ett exempel på en social innovation kopplat till integration är 
AlphaCe vars vision är att "Alla människor har en plats på arbetsmarknaden". Ett 
exempel på en social innovation kopplat till folkhälsa är Origo Resurs som arbetar 
med arbetslivsinriktad rehabilitering. 
 
Projektet har genom sitt inkluderande förhållningssett en koppling till folkhälsa 
och samhällsentreprenörskap och finns på grund av detta omnämnt i länets 
folkhälsostrategi. 
 
Beskrivning av arbetet i projektet kopplat till barnkonventionens intentioner (gäller endast folkhälsa) 

      
Förlag till särskilda villkor för beslut 

Beslutet förutsätter och grundas på att övrig i ansökan upptagen medfinansiering 
infrias. Projektet kommer att ansöka om finansiering från Eruf. 
* Projektägarens ansökan biläggs underlaget 

 

Medelbeslut 
År Summa Typ av medel 

2017 788216 1:1 

2018 761151 1:1 

2019 764348 1:1 

                  

Totalt 2 313 715,00 kr  
 

Beslutet motsvarar 30,8 procent av den slutliga godkända kostnaden till projektet. 
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Utbetalningsprognos 
 

År 2017 beräknar vi att betala ut 600 000 kronor. 
Nationell strategisk prioritering Nationell ämneskategori 

1a 01D 

Information 
Region Jönköpings läns riktlinjer samt handledning för ansökan om regionala projektmedel ligger till grund för beslutet.  
Läs mer på plus.rjl.se  
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