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Projektbeslut Bridging the gap
Diarienummer RJL 2015/2559
Beslut
Nämnden föreslås besluta att
Projektet ”Bridging the gap” med projekttiden 2016-09 – 201909, beviljas regionala projektmedel ur det statliga anslaget 1:1
enligt följande:
År: 2016
2017
2018
2019

158.125 kr
562.500 kr
562.500 kr
406.875 kr

Beslutet förutsätter och grundas på att övrig i ansökan upptagen
medfinansiering infrias.
Sammanfattning
Projektet ”Bridging the gap” syftar till att skapa en gemensam
regional modell för att följa upp alla de satsningar som görs kring
transporternas klimatpåverkan och som omfattar alla
hållbarhetsprinciper social, ekologisk och ekonomisk. Ärendet
behandlades i Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 2015-0414 och beviljades då medel men i nästa instans Strukturfondspartnerskapet avslogs ansökan. Modellen kommer att hantera,
jämföra och systematiskt hämta in kvalitetssäkrad data utifrån de
system som redan finns hos länets aktörer med ett initialt fokus på
transportsektorn. Arbetet är förankrat i Klimatrådet.
Vid protokollet

Charlotte Jerkelund
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”Bridging the gap ” för att nå
nollutsläpp inom transportsystemet i
Jönköpings län
Förslag till beslut
• Projektet ”Bridging the gap” med projekttiden 2016-09 – 2019-09, beviljas
regionala projektmedel ur det statliga anslaget 1:1 enligt följande:
År: 2016
2017
2018
2019

158.125 kr
562.500 kr
562.500 kr
406.875 kr

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

Sammanfattning
Projektet ”Bridging the gap” syftar till att skapa en gemensam regional modell för
att följa upp alla de satsningar som görs kring transporternas klimatpåverkan och
som omfattar alla hållbarhetsprinciper social, ekologisk och ekonomisk.
Modellen kommer att hantera, jämföra och systematiskt hämta in kvalitetssäkrad
data utifrån de system som redan finns hos länets aktörer med ett initialt fokus på
transportsektorn. Arbetet är förankrat i Klimatrådet.

Information i ärendet
Ärendet behandlades i Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 2015-04-14 och
beviljades då medel men i nästa instans Strukturfondspartnerskapet avslogs
ansökan. Projektet tillför något nytt eftersom det idag inte finns något
uppföljningssystem som tar hänsyn till samtliga hållbarhetsprinciper.
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Beslutsunderlag
•

Projektmedelsansökan till Region Jönköpings län

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Ulrika Geeraedts
Regional utvecklingsdirektör
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Underlag till projektbeslut
Projektnamn: Bridging the gap
Projektägare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
År och månad för projektstart: 2016-09
År och månad för projektavslut: 2019-09
Status: Nytt

Tidigare beslut: Ärendet behandlades i TIM 2015 och beslutet var då positivt men det
avslogs sedan av Strukturfondspartnerskapet

Utbetalda medel: -

Projektägarens ansökan finns som bilaga.
Regional utvecklings kommentarer till ansökan:
Länsstyrelsen i Jönköpings län har regeringens uppdrag att med ett långsiktigt
perspektiv samordna och leda det regionala arbetet med att förverkliga regeringens
politik avseende energiomställning och minskad klimatpåverkan. I dagsläget finns
ingen modell som kan hantera, jämföra eller systematiskt hämta in kvalitetssäkrad
data för transporternas klimatpåverkan som inkluderar alla hållbarhetsprinciper.
Ansökans koppling till Regionala utvecklingsstrategin, RUS, motivera hur:
Projektet bidrar till den regionala utvecklingsstrategin på flera sätt. Tydligast genom
kopplingen till de horisontella kriterierna för en hållbar utveckling och
framgångsfaktorn Klimat och energi

Ansökan är kopplad till följande områden:

Arbetsmarknad/näringsliv
Utbildning/forskning
Attraktivitet
Infrastruktur

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

☒
☒
☐
☒
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Avstämning har skett med andra enheter inom RJL (Utbildning och Kultur, Folkhälsa
eller Kommunal utveckling: -

Geografiskt område (berörda kommuner och län som medverkar i projektet):
Aneby
☐
Nässjö
☐
Eksjö
☐
Sävsjö
☐
Gnosjö
☐
Tranås
☐
Gislaved
☐
Vaggeryd
☐
Habo
☐
Vetlanda
☐
Jönköping
☐
Värnamo
☐
Mullsjö
☐
Län
☒
Jämnställdhetsperspektivet är ett verktyg för att nå hållbar tillväxt. Beskriv
arbetet i projektet kopplat till jämnställdhet (ex. särskilda insatser för ökad
jämnställdhet): Projektet kommer att sträva efter en jämn könsfördelning i de
grupper som skapas inom projektet och vid de aktiviteter som genomförs.
Miljö, integration och mångfald samt folkhälsa är också ett verktyg som
beaktas i ansökan. Beskriv arbetet i projektet kopplat till dessa horisontella
kriterier (ex. särskilda insatser för ökad miljö, integration och mångfald):
Modellen vill skapa en efterfrågan på miljövänliga transporter genom att visa
konkreta exempel hos olika aktörer som kan minska deras klimatpåverkan. Projektets
mål är att minska klimatförändringarna och få ner utsläppen vilket förbättrar
folkhälsan.
Beskriv om/hur projektet följer intentionerna i barnkonventionen (gäller endast
folkhälsoenheten):
Förslag till särskilda villkor för beslut: -

Medelsbeslut
År 2016
2017
2018
2019

158.125 kr
562.500 kr
562.500 kr
406.875 kr

1:1 medel
1:1 medel
1:1 medel
1:1 medel

Datum

2016-02-08
Beteckning

RJL 2015/2559
Antal sidor

Referens

3(4)

Beslutet motsvarar 37,5% procent av den slutliga godkända kostnaden till projektet.

Utbetalningsprognos
År 2016 beräknar vi att betala ut: 158.125 kr.
1c Nationell strategisk prioritering
5f Nationell ämneskategorisering

Finansiering
Budgeten för projektet ser ut som följer:
Kostnader
Egen personal
(inkl. sociala avgifter)
Antal timmar:
Lönekostnad per timme: 297
Externa tjänster
Lokalkostnader
Investeringar (gäller inte medel
från Region Jönköpings län)
Övriga kostnader (ange
kostnadsspecifikation i bilaga)
Indirekta kostnader (specificera
i bilaga)
Summa kostnader
Intäkter
Offentliga bidrag i annat
än kontanter
Privata bidrag i annat än
kontanter
Summa (A)

År
2016
171.215

År
2017
677.651

År
2018
677.651

År
2019
529.977

Totalt

2.056.494

120.602
70.000

424.305
160.000

424.305
160.000

100.000
94.479

1.069.212
484.479

20.000

175.000

175.000

211.394

581.394

25.628

101.648

101.648

79.497

308.421

407.445
-

1.538.604

1.538.604

1.015.347

4.500.000

407.445

1.538.604

1.538.604

1.015.347

4.500.000

Finansiär
Region Jönköpings län
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Regionala fonden
Näringslivet

År
2016
158.125
40.000
200.000
100.000

År
2017
562.500
40.000
800.000
100.000

År
2018
562.500
40.000
800.000
100.000

År
2019
406.875
40.000
450.000
100.000

Totalt
1.690.000
160.000
2.250.000
400.000

Summa (B)

498.125

1.502.500

1.502.500

996.875

4.500.000
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Förutsättningar för beslutet
Region Jönköpings läns riktlinjer samt handledning för ansökan om regionala
projektmedel gäller, se www.rjl.se.
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