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Projektnamn: Energisamverkan Forserum-Närvärme och 
energieffektivisering för 16retagslduster i 
Jönköpings län 

Projektägare: Energikontor Norra Småland/Swerea SWECAST 

AB 

År och månad för projektstart: 2013-05-01 

År och månad för projektavslut: 2014-06-30 

Status: Nytt projekt 

Tidigare beslut: Nej 

Utbetalda medel: Nej 

Projektägarens aosökan finns som bilaga. 

Regionforbundets kommentarer till ansökan 
Ökad energieffektivisering och omställning till förnybara energikällor är två stora 

utmaningar för Sveriges regioner. I Forserum vill ett fåretagsnätverk göra insatser för att 

minska sitt energiberoende. De vill ersätta sin användning av olja och dirkelverkande el till 
en gemensam biobränslebaserad energikälla. Denna omställning skulle ge en inverkan på 
klimatet samtidigt som det sänker företagens kostnader och ger dem ökad konkurrenskraft. 

Energikontor Norra Småland har i samverkan med företagsnätverket och Nässjö Näringsliv 
AB utformat ett projekt dels för att stödja företagarna till en förnyelsebar energilösning men 

också för att använda Forserum som ett gott exempel och använda det som en modell för 
andra företagskluster i länet. Syftet med projektet är att bistå företagen i arbetet med att 

reducera deras klimatpåverkan samt deras energikostnader. Syftet är vidare att ta fram en 
samverkans- och driftmodell för hur mindre företagskluster kan samverka kring 
närvärmeproduktion och andra energitj änster. 

Fördelarna med projektet är bl.a. att ldimatpåverkan 1ninskas samtidigt som företagens 
kostnader minskar. Nyttan med ett lokalt, 1niljömässigt bränsle är bl.a. att bioenergin 

produceras i Sverige vilket leder till mindre transporter och arbetstillfållen i Sverige. 
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Ansökan uppfyller åtgärd enligt Regionala ntvecldingsprogrammet, RUP 
Ansökan ligger väl i linje med RUP och arbetet med energieffektivisering berör de 
ekologiska och ekonomiska områdena. 

Ekonomisk bedömning till förslag till stödbelopp 
Regionförbtmdet Jönlcöpings län föreslås medfinansiera projektet med 277 750 kr 
vilket motsvarar cirka 49 procent av kostnaderna för projektet. Projektets totala 

budget är på 564 250 kr. Utöver finansieringen som visas nedan kommer företagen i 

Forserumsnätverket att bidra med sin egen tid. 

Förslag till särsiiiida villkor för beslut 
Ansökan om utbetalning ska göras minst två gånger per år annars kan beslut om 

projektbidraget förfalla. 

Medelsbeslut 
Ettårigt medelsbeslut 
År2013 
År 2014 

194 425 kr 
83 325 kr 

RF-medel 
RF-medel, prognos 

Beslutet motsvarar cirka 49 procent av den sintliga godkända kostnaden till projektet. 

Utbetalningspro gnos 

År 2013 beräknar vi att betala ut: 194 425 kr. 
Ar 2014 beräknar vi att betala ut: 83 325 kr. 
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Energisamverkan Forserum-Närvärme och energieffektivisering för företagskluster i Jönköpings län 
Projektperiod Sökt belopp från Regionförbundet Totalkostnad 

(totalbelopp) 
2013-03-01- 2014-06-30 277750 564250 

u 'f "k d Jppgt ter om so an e 
Projektägare E-post 
Energikontor Norra Småland/Swerea SWECAST carlos. petlersson@ swerea.se 
AB 
Postadress Telefon 
Box 2033 036-30 12 67 
Postnummer och ort Mobiltelefon 
550 02 Jönköping 
Organisationsnummer l CFAR-nummer .. Plusgiro l Bankgiro 
556186-4587 1132-9380 96 09 74-4 5842-14 54 
Ar sökande momsredovisningsskyldig för projektet? Gäller ansökan medfinansiering för EU·stöd? 
[g] Ja D Nei D Ja [g] Nej .. Arbetsstallanummer enl1gt Stat1st1ska centralbyran (Tfn. 019-17 60 00) 

p . k l d roje t e are 
Namn Telefon 
Carlos Pettersson 036-30 12 67 
E-post Mobiltelefon 
carlos. petlersson@ swerea.se 

Ekonomihantering 
Namn Telefon 
Bernt-I-Iåkan Melin 036-30 12 21 
E-post Mobiltelefon 
bernt-hakan.melin@swerea.se 

Projektbeskrivning med kostnads· och finansTeiing~budQet ska bifogas(~e bilasal · 

Underskrift av behörig att företräda sökanden 
Underskrift l Ort och datum 

Namnförtydligande 
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Bilaga till ansökan om regionala projektmedel 
Jönköpings län 

Ökad energieffektivisering och omställning till förnybara energikällor är två stora utmaningar 
för Sveriges regioner. Företagen på landsbygden är särskilt utsatta eftersom den kommunala 
infrastrukturen ofta inte når ända dit. Åtgärder för förnybar energi och energieffektivisering är 
centrala för att minska utsläppen .av växthusgaser framförallt för industrier och fastigheter. 
Det finns mycket att tjäna på dessa åtgärder, inte minst för energiintensiva industrier och för 
företag som fortfarande är beroende av olja och har höga kostnader för energi i uppvärmning 
och produktion. Regeringen har beslutat att fasa ut skattesubventionen på produktionsolja med 
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I Forserum samlas företagen i Forserumsnätverket som är ett forum för gemensamma frågor. 
Idag använder företagen i nätverket frmnförallt olja eller direktverkande el till uppvärmning. 
Närvärme har diskuterats och är ett attraktivt alternativ då flera företag ligger nära varandra 
och att det då är enkelt att bygga kulvert mellan företagen. Ur nätverket har en grupp på fem 
företag (FIAB, Expodul, HSM, Bobergs bygg och Sandella) uttalat stark vilja till att samverka 
via ett gemensamägt energisamverkans bolag. Flera företag har uttalat intresse av att ansluta 
sig i ett senare skede om närvärme finns i området. Totalt använder gruppen ca 750 m3 olja 
per år. Att byta till en biobränslebaserad energikälla har en betydande inverkan på klimatet, 
sänker företagens kostnader och ger dem ökad konkurrenskraft. 

Nässjö Näringsliv AB (NNAB) har under en tid stöttat företagen och har hittat flera möjliga 
lösningar på teknik, organisationsform och finansiering. Det finns fler frågor som måste lösas 
för att komma vidare och därför har Energikontor Norra Småland tillfrågats som stöd. 

·- .. __________ _yfl,lll\gtyis ärkommune!l_en avgörande aktör vid Jrrggnad a.Yli1irrv.!'if!!1eoc;h_stfu' d_iL§om ~Il __ __ 
-- ---- ------- - -- - ---- --- - -- -- ------ ------~----~~--· 

garant för stabilitet och långsiktighet. Det förs en diskussion med Nässjö kommun om att vara 
ytterligare en del av projektet. Processen framåt är skör då den bygger på samverkan och att 
tillräckligt många vill och kan vara med samtidigt. 

Tillsammans har projektet utformats dels för att stödja företagarna i Foreserum till en 
förnyelsebar energilösning men även för att använda Forserum som ett gott exempel, och 
an vända deras ska m·kraft som en modell för andra företa skinster i länet.. 

Syfte (Beskriv avsikten med projektet) 
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Syftet är att ta fram en samverkans- och driftmodell för hur mindre företagskluster kan 
samverka kring närvärmeproduktion och andra energitjänster. Energikontor Nona Småland 
vill genomföra ett utvecklingsprojekt kring en lokal närvärmelösning i samverkan med 
företagen i Forserum och näringslivsbolaget NNAB. Tillsammans kan Energikontoret och 
NNAB hjälpa företagsgruppen genom att kontextualisera den pågående utvecklingen i 
Forserom och samtidigt stödja företagsgruppens övergång från olja till bioenergi. Syftet är 
också att sprida modellen regionalt för att inspirera och snabba på utvecklingen i andra 
liknande företagskluster i Jönköpings län. 

Flera av företagen har mycket stor energianvändning och vinsterna ur ett klimatperspektiv, 
skulle i ett mindre samhälle på landsbygden som Forserum, bli betydande om det gick att hitta 
en förnybar lösning. Företagen i Forserum skulle också stärka sin konkulTenskraft genom att 
minska kostnaderna för energi samt få en tryggare energiförsörjning. 

Fördelarna med att byta till ett miljömässigt, lokalt och långsiktigt bränsle ha många fördelar 
för regionens företag. Bioenergi är något som produceras i Sverige av svenska råvaror. Det 
betyder arbetstillfållen i Sverige, mindre bränsleimport och kortare transporter. Att använda 
bioenergi till uppvärmning är något som vi i Sverige har gjort under lång tid och 
internationellt sett har Sverige en tätposition inom modern bioenergiteknik Jönköping är 
Sveriges tredje största län räknat i små-och medelstora företag och har god tillgång på 
biobränsle vilket gör det extra viktigt att titta på en sådan lösning. 

Regionens projekt "Energidriven affärsutveckling" har gemensamma nämnare med sökt 
projekt, där bl. a. den gemensamma teknikupphandlingen kan komma företagen till godo. 

Klimatrådet i J önköpings län har gett Energikontor Norra Småland ett uppdrag att bygga upp 
ett kunskapsnav kring bioenergifrågor för länet. Genomförandet av projektet Förnybart 
Forserum passar väl in i uppdraget och kommer att utgöra en av drivkrafterna för att bilda ett 
nätverk för bioenergifrågor i Jönköpings län. 

Mål (Vad ska projektet uppnå för resultat?) 

Projektet har följande mål: 

• Ta fram en samverkans- och driftmodell för närvärme åt mindre företagskluster 
• Sprida samverkans- och driftmodellen i länet via broschyr, web och informationsmöten. 
• Att genomföra en regional inventering av liknande företagskluster 
• Ta fram en organisations- och affärsplan för samverkan mellan företagen. 
• Analysera och summera potentialen för energieffektivisering i företagsgruppen 
• Leverera beslutsstöd till företagsgruppen inför projektering, entreprenad och drift av 
närvärmeanläggning. 
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nytta för andra företagskluster i regionen som inspiration och ledstjärna för att 
energisamverkan är möjlig. Speciellt då det inte finns tillgång till fjärrvärme och företagen är 
oljeberoende. 
• Regionens kommuner- ur ett kommunalt perspektiv kan det vara intressant att se projektet 
som ytterligare ett sätt att stödja lokala företag till klimatanpassning och ökad 
konkun-enskraft. 
• Företagen i Forserum - för Forserumsnätverket har det en direkt innebörd att få stöd till att 
utveckla energisamverkan så att de kan göra behövliga investeringar i uppvärmning. 
• Regionens näringslivsbolag och industriföreningar ~som stödjande organisationer till 
näringslivet är det av stor nytta att veta att och hur energisamverkan kan vara till fördel för 
företagen som de representerar. 

l arbeteringar att strukturera; pfaiieril~-sryra ochiOljaupp geiiomfOnmdef av,. 
närvärmeanläggningen så att bästa möjliga resultat uppnås. Projektet kommer även att 
fokusera mycket på spridning och att kommunicera ett genomförbart förslag till hela länet. 

____ __ __ _ .J'rQjtlkJ>ltinllel!ålleL clii_rför en inventering av]Ucnande_f9_r_et<lgsk:ltJster UiinköpiJ1g~än. __ 

Projektet kommer att följa upp och dokumentera investeringen och nätverkets aktiviteter ur ett 
helhetsperspektiv för att komma fram till framgångsfaktorer för ett genomförande på länsnivå. 
Under investeringens genomförande kommer faktorer som projektledning, bemanning, 
bolagsbildning, entreprenadfmmer, drift och miljöeffekter att studeras och dokumenteras. 

Projektet följer fyra huvudprocesser som är centrala för att nppfylla projektets syfte och 
nppsatta mål. Huvudprocesserna handlar om att ta fram samverkansmodellen, att ta fram en 
organisation- och affärsplan för företagsgruppen, att analysera och inleda 
energieffektiviseringsåtgärder samt allt arbete med projektering och byggnation av 
närvärmeanläggningen. Huvudprocesserna löper över tre projektfaser: A. Inventering, B. 
Genomförande samt C. Uppföljning och spridning 

l. Inventering 

Sammanfattning: Projektet inventerar om det finns liknande företagskluster i Jönköpings län. I 
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sig för att starta en energisamverkan. Inleda energikartläggning hos företagen samt att 
säkerställ att det finns korrekta beräkningsunderlag för byggnationen av närvärmen. 

a. Samverkansmodell 
Projektet inventerar om det finns liknande företagskluster i J önköpings län och samanställer 
viktiga förutsättningar. En SWOT-analys genomförs för hela projektet. Här ingår också att 
hålla ihop nätverket och lösa problem som kan uppkomma. 

b. Organisations- och affärsplan 
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c. Energieffektivise1ing 
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Företagen genomgår en energikartläggning för att se hur mycket energi de använder och för 
att få första bild av hur energibehovet kan se ut efter energieffektiviseringsåtgärder. 

d. Projektering & byggnation närvärme 
Här säkerställer projektet att det finns korrekta beräkningsunderlag som kan användas för 
kalkyler, budget, förprojektering av ledningar. En bygg- och installationsplan görs. 

2. Genomförande 

a. Samverkans- och driftmodell 
Projektet dokumenterar löpande hur företagsgruppen arbetar med att organisera sig, ta beslut 
och vad som är framgångsfaktorer eller svagheter. Vi finns med på alla möten, stödjer de 
medverkande och finns med i processen. 

b. Organisations- och affärsplan 
Ett samverkansbolag bildas och utfonnas efter företagsgruppens behov. Nödvändiga 
investeringar görs för att senare ta beställningsbeslut. Gruppen bestämmer hur andra företag 
och privatpersoner kan bli delägare eller kunder till bolaget. Kontakt med bank. Beslut om hur 
drift av anläggningen tas här. 

c. Energieffektivisering 
De medverkande bolagen gör en energikartläggning och påbörjar en energinätverksutbildning 
för att lära sig mer om sin energianvändning och hur de kan ta fram ekonomiskt hållbara 
åtgärder med genomförande direkt eller inom de närmaste två åren. 

d. Projektering & byggnation närvärme 
Byggnation inleds efter att bolaget har bildats och inköpsbeslut har tagits. 

3. Uppföljning och Spridning 

Sammanfattning: Här ingår att följa upp aktiviteter i samband med genomförandet, 
erfarenheter från genomförda delmoment, framtagning av efterkalkyler, uppföljning av 
energianvändning, framtagande av presentationsmaterial och kommunikationsplan för 
spridning till övriga länet. 

a. Samverkans- och driftmodell samt kommunikationsplan 
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Den studerande samverkansmodellen sammanställs med resultatet från projektets alla 
huvudprocesser och förbereds för spridning inom länet. Resultaten ska spridas via de nätverk 
som finns inom näringslivs bolagen, energikontor, via web (NNAB, Energikontorets webplats 
m.fl.), tryckta broschyrer som skickas ut tilllänets kommuner, näringslivskontor och 
potentiella företagskluster. Dessutom hålls åtta informationsträffar runt om i länet. Ä ven 
uppföljning av projektets syfte och mål. 

b. Organisations- och affärsplan 
En uppföljning av styrkor och svagheter i de beslut som tagits gällande organisationsform, 
avtal och ekonomiska villkor. Resultatet sprids via samverkansmodellen (a). 

c. Energieffektivisering 
En uppföljning av hur stor potentialen för energieffektivisering verkligen blev och hur det 
påverkar gruppens totala eneqsibehov. Samfbetydelsell för-effe!<ibehovet på den 
gemensamma närvärmeanläggningen och potential för att det blir effekt över till nya 
medverkande företag. Resultatet sprids via samverkansmodellen (a) . 

.. i· -·· . - ---·- ------- --- ----------
d. Projektering & byggnation närvärme 
Erfarenheter från alla moment och förfaranden sammanställs. Framtagning av efterkalkyler. 
Resultatet sprids via samverkansmodellen (a). 

d l Ti !plan (Ange när i tiden projektet ska genomföras samt vilka aktiviteter som ska ske) 
Inventering 20130301 20130631 
Genomförande 20130502 20131131 
Uppföljning 20130801 20140131 
Spridning 20131001 20140630 

Regionala utvecklingsprogrammet för Jönköpings län (RUP) (Beskriv projektets koppling till det 
re ionala utvecklin soro rammet som du kan ladda ner å www.re ion'onko in .se 

Vi ser kopplingar som berör all tre dimensioner; den social, den ekologiska och den 
ekonomiska dimensionen, men även till visionen, målområden och del områden. För 
enkelhetens skulllänkar vi samman kopplingarna med de identifierade framgångsfaktorerna 
för delstrategierna. 

• Energieffektivisering och klimatsmart produktion av energi är en framgångsfaktor idag men 
än mer kommer det att vara en av morgondagens framgångsfaktor. Energipriserna tenderar till 
att bli dyrare och få större inverkan på företagens konkurrenskraft. (Framgångsfaktor: Klimat 
och energi) 

• Att offentliga organisationer såsom Nässjö Näringsliv AB och Energikontor Norra Småland 
stödjer privata initiativ och skaparkraft ligger i linje med OECD analys att samspel mellan 
offentlig-privat bör vidareutvecklas. Dessutom tar vi tillvara på kreativitet och livskraft hos ett 
av re ionens företa skluster. (Fram ån sfaktor: Innovation) 
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• Nätverksutbildningen i energieffektivisering som erbjuds höjer kunskapsnivån inom 
företagen och ger dem bättre kunskap om sina produktionsprocesser. (Framgångsfaktor: 
Kunskap och kompetens) 

• Jönköping är ett skogslän med mycket bioenergiråvara. Projektet syftar till att byta från olja 
till biobränsle, vilket ger möjlighet att ta tillvara på bioenergi från regionen. 
(Framgångsfaktor: Klimat och energi) 

Horisontella kriterier (Beskriv på vilket sätt projektet beaktar miljö, integration och mångfald, folkhälsa samt 
jämställdhet) 

Miljön gynnas av att projektet förväntas ta bort minst 750m3 olja som bidrar till regionens 
klimatbelastning. Företagens förväntade energieffektivisering kommer även det att leda till 
mindre resursslöseri av energi och material. 

Projektet har en öppen syn på att alla oavsett kön, ålder eller ursprung kan medverka. En av 
förhoppningarna är att kloka investeringar inom energi och energieffektivisering leder till 
förbättrad konkurrenskraft bland de medverkande företagen. Starka små- och medelstora 
företag är viktiga för sysselsättningen framförallt på mindre orter. Idag skapas fyra av fem nya 
jobb i företag med färre än femtio anställda. Att det finns sysselsättning på orten är av stor 
vikt för framgångsrik integrering i arbetslivet. 

Folkhälsan i Forserum berörs då dagens förbränning av olja i äldre omoderna pannor övergår 
till moderna biobränsleeldade pannor. Det finns goda skäl till att det har positiv inverkan på 
ortens luftmilj ö. 

Det material som framställs i projektet har för avsikt att visa män och kvinnor jämställt i 
bilder eller foton, utan att falla in i stereotypa könsroller. 

Ordinarie verksamhet- projekt (Specificera vad som är särskiljande och unikt) 

7(9) 

Energikontor Norra Småland har som uppgift att vara ett kunskapscentrum för energifrågor 
och att stödja både näringsliv och offentlig sektor inom Jönköpings län. Tillsammans med 
nätverk i regionen ska Energikontoret fungera som en katalysator för skapande av projekt som 
leder till energieffektivisering och omställning till förnybara energikällor. Projektet 
"Energisamverkan Forserum" är sprunget ur ordinarie verksamhet, men tillför något nytt både 
till energikontoret och till regionens mindre företagskluster. 

Spridning (Ange hur information om projektet ska spridas) 

Den studerande samverkansmodellen sammanställs med resultatet från projektets alla 
huvudprocesser och förbereds för spridning inom länet. Resultaten ska spridas via de nätverk 
som finns hos Nässjö Näringsliv och Energikontor Norra Småland. Resultat kommer att 
publiceras på Energikontorets och Nässjö Näringslivs hemsidor. Tryckta broschyrer skickas ut 
tilllänets kommuner, näringslivskontor och potentiella företagskluster. Dessutom hålls minst 
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Antal sidor 

l åtta föredrag på konferenser, seminarier och informationsträffar runt om i länet. 

Uppföljning/utvärdering av projektet 
En viktig del av projektet är att löpande följa upp och utvärdera det som sker i projektet för att 
använda analyserna till energisamverkansmodellen. Förutom det som görs löpande under 
projektet görs äveu eu enkät som undersöker förväntningarna bland de medverkande 
företagen och vad de upplever att de har fått hjälp med under projektets gång. Enkäten 
kommer att kommuniceras vid tre tillfällen under projektets gång. 
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Kostnadsbudaet' 
Kostnadsslag 

Egen personal 
(inkl. sociala avgifter) 
Antal timmar: 

420 
Lönekostnad per timme: 

875 

Externa tjänster 

Lokalkostnader 

Investeringar (gäller Inte 
medel från 
Regionförbundet) 
Övriga kostnader (ange 
kostnadsspecifikation i 
bHaga) 
Summa kostnader 

Intäkter 

Summa (A) 

' manstermg· 
Finansiär 

ReEionförbundet 

Länsstyrelsen 
Energikontoret 

Summa (B) 

~, .. 
• 

·~~ 
REGIONFÖRBUNDET 

JÖNKÖPINGS LÄN 

Ar2013 Ar 2014 Ar 20 

257250 110250 

92225 39525 

7000 3000 

o o 

38500 16500 

394 975 169 275 

-0 -0 -
394 975 Hi9 275 

Ar 2013 Ar 2014 Ar 20 

194 425 83 325 

194 425 83 325 

6 125 2 625 

394 975 169 275 

Datum 

2013-03-27 

Blankettverslon 

2010-03-02 

Antal sidor 

9(9) 

Ar20 Totalt 

367 500 

131 750 

lO 000 

o 

55 000 

o o 564 250 

- - o 
o o 564 250 

Ar20 Totalt 

277 750 

277 750 

8 750 

o 
o 
o 

o o 564 250 

'Tabellerna för kost~adsbudget o~ h finansiering summeras automatiskt. Ge no~ att använda \ab-tangenten • 
mellan fälten, får du fram rätt summa direkt. Observera an sumnianf(A) måste överensstämm~ med summan 
i(~. . 
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Datum 

2013-03-27 
Beteckning 

R7613 
Antal sidor 

1 (3} 

1),-Lj:Jv 

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

l Tidig~o l=lul 

Utbetalda medel: 

Synergi2 

Coompanion Jönköpings län 

1305 

1311 

Förstudie 

Projektägarens ansökan finns som bilaga. 

Regionförbundets kommentarer till ansökan 
Tanken med projektet är att hitta alternativa vägar för människor som står långt ifrån 
arbetsmarknaden. Förstudien syftar till att undersöka intresset för att skapa nya möjligheter 
for invandrare som har outnyttjad kompetens och har svårt att ta sig in på arbetsmarkanden. 
Syftet är också att medverka till etablering av mötes- och marknadsplatser som förenar social 
och pedagogisk verksamhet med arbete och entreprenörskap i exempelvis kooperativ form. 
Intresset för småskalig odling, tillvaratagande av livsmedel som annars sknlle slängas och 
framställning av mat från andra länder ska undersökas och förutsättningar att starta företag 
kring detta ska också undersökas. 

Förstudien ska genomföras genom att projektledaren och en koordinator genomför 
intervjuundersökningar bland deltagare på ABF: s mötesplatser i bostadsområdena Öxnchaga 
och Österängen i Jönköping, Kantarellen i Vetlanda och Aktivt centrum i Marimmelund. 
Intervjuerna ska utröna intresse och kunskapsnivå. Kontakt ska också tas med butikskedjor 
och andra intressenter för att få dessa intresserade av att ingå i genomförande projektet. 

Samverkan kommer att ske med FoUrum och deras arbete kring socialt arbete. 
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Ansökan uppfyller åtgärd enligt Regionala utvecldingsprogrammet, RUP 
Ansökan uppfyller åtgärder enligt RUP och främst inom målen för Näringsliv där 
entreprenörskap och nytOretagande ingår. Projektet kopplar också till frågor kring mångfald, 

delaktighet och miljö. 

Ekonomisk bedömning till förslag till stödbelopp 
Projektets budget är 596 000 kr varav Regionförbundets andel utgör 298 000 vilket 
motsvarar 50%. Övrig medfinansiering i projektet utgörs av nedlagd tid från ABF 

Jönköpings län och Coompanion Jönköpings län. 

Förslag till ~lirsldJt:l!l yiiJI{g_r_förbeslut 
Ansökan om utbetalning ska ske under innevarande år. 

- ---- -MeCiels5eslur ___ ---

År 2013 29R 000 kr 1:1-medel 

Beslutet motsvarar 50% procent av den slutliga godkända kostnaden till projektet. 

Utbetalningsprognos 

År 2013 beräknar vi att betala ut: 298 000 kr. 

!b Nationell strategisk prioritering 

2c Nationell ämneskategorisering 

OECD-grupp 

OECD-ämne 
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JÖNKÖPINGS LÄN 

Ansökan om regionala projektmedel 
Jönköpings län 

Pro'ekt markera aktuell ruta) 

u 'ft . k Jppgl er om pro Je t et 
Projektnamn 
Synergi2 
Projektperiod Sökt belopp från Regionförbundet 

(totalbelopp) 
20130101-20131130 298000 

Uppgifter om sökande 
Projektägare E-post 

Totalkostnad 

596000 

Coompanion Jönköpings län ronny@coompanion.se 
Postadress Telefon 
Kvamarps gård 0381-159 60 
Postnummer och ort Mobiltelefon 
575 95 070-530 42 27 
Organisationsnummer l CFAR-nummer** Plusgiro l Bankgiro 
716428-0518 32617482 5913-7091 
Ar sökande momsredovisningsskyldig för projektet? Gäller ansökan medfinansiering för E U-stöd? 
l2l Ja D Nej D Ja I2J Nej .. .. 

Arbetsstallsnummer enhgt Stat1st1ska centralhyran (Tfn. 019-17 60 00) 

p . ktl d ro Je e are 
Namn Telefon 
Margareta Andersson 0381-159 60 
E-post Mobiltelefon 
margareta.andersson@coompanion.se 070620 19 90 

Ekonomihantering 
Namn Telefon 
Rose-Marie Johansson 0381-159 60 
E-post Mobiltelefon 
rose-marie@coompanion.se 0736-26 80 25 

Datum 

2013-03-04 

Blankettverslon 

2010-03-02 

Antal sidor 
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Projektbeskrivning med kostnads- och finansieringsbudget ska bifogas (se bilaga) 
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Ort och datum 
Eksjö 2013.02.28 
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Bilaga till ansökan om regionala projektmedel 
Jönköpings län 

Projektnamn 
l Synergi2 

Sammanfattning av projektet Max 2 000 tecken) 

Det finns en oerhörd outnyttjad kompetens och stora resurser hos människor som av en eller 
annan anledning idag står utanför arbetsmarknaden. Det finns också ett behov bland företag, 
organisationer och samhällets institutioner och myndigheter av den kultrokunskap och 
erfarenhet som deltagamalmålgruppen besitter. 
Inom livsmedelsområdet förekommer idag stort slöseri med mat som kastas trots att den går 
att använda. Odling i olika former i liten skala t ex stadsodling, efterfrågas också. 
Detta är bakgrunden till vårprojektide och vi vill utirrå.tldessakriteriettillvatata såväl 
outnyttjad kompetens som att utveckla entreprenörskap inom nya områden .. 
Vi ser det som möjligt att i projektform, på ett innovativt sätt kunna utveckla en verksamhet i 

n .. _fol1l1 av_ socialaresurscentnun och JLed!lgQgiska mötesplatser. Vi vill starta en v.erksam~Ln 
inom den sociala ekonomin som leder till nya vägar för företagande och arbete för invandrare 
i J önköpings län. 
Med social ekonomi avses organiserade verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, 
bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga 
sektorn. Den sociala ekonomin har en viktig funktion som bärare av samhällets sociala 
kapital, samt präglas av möjlighet till ett rikt entreprenörskap där stora effekter uppnås med 
begränsade ekonomiska möjligheter. 
Socialt företagande/kooperativ har alltid varit ett sätt att möta sociala utmaningar. Idag är det 
en utmaning att många inte f'ar använda det de kan och vill på arbetsmarknaden. Det 
kooperativa företagandet gör det möjligt för fler att använda sina resurser. Den målgrupp vi 
primärt vänder oss till är invandrare som har uppehållstillstånd men fortfarande står utanför 
arbetsmarknaden. Framför allt kvinnor som inte kommer in på arbetsmarknaden men också 
äldre män avser vi att vända oss till. 
Under många år har Coompanion Jönköpings län och ABF Jönköpings län bedrivit 
verksamheter som syftar till att stötta social ekonomi och företagande. Coompanion 

2(6) 

--- -- ----J.frnköping3""län-ans'!'arM-eek-så-ffir-nät-rket-Regieaa1-Matkultur-Småland-sem-haF-ti-ll-uppgift---·-- ~----
att utveckla och marknadsföra den småländska maten. 
Genomförandeprojektet kommer tillsammans med målgruppen att utveckla ett nytt koncept 
som genererar nya och otraditionella arbetstillfallen och tillvaratagande av outnyttjad 
kompetens inom olika arbetsområden. En hållbar omställning in i framticlen ställer också nya 
krav på klimatsmart lokal produktion och företagande. 
Förstudien syftar till att undersöka intresset för att skapa nya förutsättningar för invandrare 
som har outnyttjad kompetens och har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Syftet är också 
att medverka till etablering av mötes- och marknadsplatser som förenar social och pedagogisk 
verksamhet med arbete och entreprenörskap i kooperativ form eller på annat sätt. Intresset för 
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småskalig odling, tillvaratagande av livsmedel som annars skulle slängas och framställning av 
mat från andra länder ska undersökas. 
Förstudien ska ske i samverkan mellan ABF och Coompanion Jönköpings län. Vi ska 
undersöka intresset från målgruppens sida att delta i i genomförandeproj ektet. Intresset hos 
andra intressenter t ex livsmedelskedjoma, andra företag och föreningar ska undersökas. 
Efter forstudien planerar Coompanion Jönköpings län och ABF att inkomma med en ansökan 
om ett genomförandeprojekt tillsammans med samverkansparter för att utbilda deltagama i 
företagande och utvecka redan befintliga kunskper, starta och driva de egna versamhetema 
med inledande stöd. SFI skall integreras i projektet som omfattar en period om tre år. 
Förstudien omfattar 7 månader inklusive semestermånaden juli. Genomförandeprojektet 
kommer att starta så snart som möjligt om förutsättningarna finns. 

Syfte (Beskriv avsikten med projektet) 

Syftet med forstudien är att ta reda på intresset från arbetslösa invandrare företrädesvis 
kvinnor att delta i genmförandet av utvecklingsprojektet. Intresset från andra aktörer t ex 
livsmedelskedjor, som kan bidra med livsmedel men också vara försäljningskanal er, skall 
undersökas. Vidare skall fOrstudien belysa kunskapsbehov och möjligheter inom följande 
områden: 
Odling: ekologisk odling av rotfrukter, grönsaker, bär mm, odling av blommor, andra 
produkter som kan framställas av sådant man odlar, Pennakul tur, svamp- o bärplockning 
Tillverkning/beredning: 
Ta hand om överskott i butiker, t ex grönsaker och frukt att förädla, konservering, andra 
processmetoder, hantverk- t ex växtfärgning 
Marknad: Efterfrågan på prod som kan bli aktuella, distribution via butiker, exklusiva 
restauranger- inställning, efte1frågan, konkurrens för de prod som kan bli aktuella 
Övrigt: studiecirklar i matlagning från andra länder, kunskap om allemansrätten, företagande, 
forskare inom olika discipliner som är intr av området 
I de kommandekooperativenär verksamheten skapad, utvecklad av deltagama själva, som 
också efter projektets slut är de som driver företagen. Detta kommer att ske i nära sarnarbete 
med ABF som borgar för den pedagogiska utvecklingen under projekttiden. Som en viktig del 
i ett genomförandeprojekt kommer SFI att integreras. 
Vi vill med detta projekt hitta alternativa vägar till arbete för människor som står långt ifrån 
arbetsmarknaden. Deltagarna kommer i projektet att få utbildning och praktisk tillämpning för 
att efter projektets slut kunna arbeta inom egen kooperativ rörelse eller i en anställning någon 
annanstans. Oavsett vad det utmynnar i, så har deltagarnas anställbarhet väsentligen ökat. 

Mål (Vad ska projektet uppnå för resultat?) 

Förstudien skall ge klarhet i förutsättningarna för att starta och driva ett projekt som bidrar till 
både social och ekologisk hållbarhet. Vi vill skapa nya företag (ev sociala företag) med fokus 
på lokalproducerad hållbar mat och lokalproducerade tjänster genom att tillvara kunskap som 
många invandrare besitter. Vi ser flera olika lösningar på framtidens miljö- och 
klimatutmaningar där t ex stora kvantiteter av mat kastas dagligen, istället för att tillvaratas 
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Antal sidor 

och förädlas. Kunskapen omsådan matframställning finns fortfarande i stor omfattning i olika 
delar av världen. Att ta tillvara denna kunskap är en vinst för både den enskilde och samället. 
Vårt projekt ökar fcimtsättningama till utveckling genom att tillvara, uppmuntra och utveckla 
människors sociala, kulturella och yrkesmässiga kompetens, för att användas i samhället 
genom nya företag och entreprenörskap. 

Målgrupp (Vem/vilka vänder sig projektet till?) 

För genomförandeprojektet handlar det om invandrare med fokus på kvinnor men också äldre 
män utan arbete kan bli aktuella i projektet. I forstudien är det samma målgmpp samt 
livsmedelsbutiker, föreningar, företag och kommuner. 

Genomförande (Hur ska rojektet genomföras, vilka aktiviteter är planerade? 

4(6) 

Förstudien ska genomföras genom att projektledaren och en koordinator under 6 (7) månader 
genomför intervjuundersökningar bland deltagare på-ABF-:smötesplatser-i bostadsområdena 
Öxnehaga och Österängen i Jönköping, Kantarellen i Vetlanda och Aktivt centmm i 
Mariannelund. Intervjuerna skall utröna intresse och kunskapsnivå. Ytterligare två personer 
kommer att arbeta i projektet. Kontakt tas med butikskedjor och andra intressenter för att få 
deS-salritl:isseiade av att aeJ.ta t ett genomforanaeprojeKt. Insamling ocl115ear15etlling äV. ------- --
information om odling, förädling, marknad och konkurrens för tänkbara produkter är en stor 
del av fårstudien. 
I slutet av forstudien planeras den fortsatta verksamheten med utgångspunkt i de svar som 
kommit fram i undersökningarna. En projektansökan skrivs också för att få så litet glapp som . 
möjligt mellan forstudien och genomfårandeprojektet Planeringen av medverkan i det 
fortsatta projektet sker tillsammans med projektets samarbetspartners Coompanion 
Jönköpings län, ABF Jönköpings län och Regional Matkultur Småland. 

Tidplan (Ange när i tiden projektet ska genomföras samt vilka aktiviteter som ska ske) 

Projektstart, Intervjuer med presumtiva deltagare 130502 130930 
kontakt med företag o_ch organisationer 
Insamling och hearbening av infonnation om odling, 130601 130930 
förädling, marknad och konkurrens 
Analys av insamlad information, sammanställning 131001 131031 

__ Eörslagiill~om:!:QmnJkprJ)jekt _ 1311 O! 131130 

Regionala utvecklingsprogrammet för Jönköpings län (RUP) (Beskriv projektets koppling till det 
regionala utvecklingsprogrammet som du kan ladda ner på www.regionjonkoping.se) 

- -- ~ 

Projektet ryms inom de övergripande målen för Näringsliv - entrepenörskap och 
nyfciretagande genom att stärka utiandsföddas fåretagande samt engagemang, infl)'tande och 
delaktighet i näringslivet. Projektet syftar också till att främja miljödriven näingslivs- och 
produktutveckling samt att tillvarata produkter som idag går till spillo såsom det också 
tillvarartar utiandsföddas resurser och yrkeskunskaper. Ä ven inom mångfald och delakighet 
inom de prioriterade åtgärder där språkkunskaperna i svenska inom arbete, produktion och 
näringsliv väsentligen kommer att stärkas. 
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Horisontella kriterier (Beskriv på vilket sätt projektet beaktar miljö, integration och mångfald, folkhälsa samt 
jämställdhet) 

Integrationsperspektivet är tydlig i verksamheten och i pojektets målsättning. För jämställdhet 
gäller samma forhållande. Det är viktigt att möjliggöra både tillfållen och inriehåll for att 
stärka kvinnors ställning i samhället. Äldre mäns fårutsättningar for integration i samhället för 
att minska utanförskapet ska också studeras och tas med i genomförandeprojktet om möjligt. 
Miljöfrågorna kommer att vara en del i projektet genom att man tar till vara råvaror som 
annars skulle förstörts, lokal odling och miljödriven produktion av livsmedel tillämpas. Inom 
samtlig verksamhet har Coompanion och ABF ett ansvar att kvalitetssäkra det som 
genomförs. 

Ordinarie verksamhet- projekt (Specificera vad som är särskiljande och unikt) 

Ingen del av det som planeras i projektet ingå i Coompanion Jönköpings län eller ABF 
Jönköpings läns ordinarie verksamhet. Att länka ihop integration av invandrare i det svenska 
samhället med miljödrive småskalig livsmedelsproduktion är en helt ny ide i Jönköpings län. 

Spridning (Ange hur information om projektet ska spridas) 

Via aktuella mötesplatser, organisationer och föreningar samt via kommunerna. Via 
organisationernas hemsidor och andra sociala medier. Om konceptet utfaller positivt kan det 
spridas till andra organisationer som kan använda det i sin verksamhet. 

Uppföljning/utvärdering av pro'ektet 
Förstudien kommer att utvärderas gemensamt av Coompanion Jönköpings län och ABF 
J önköpings länefter genomförandet. 
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Kostnadsbudget* 
Kostnadsslag Ar 2013 

Egen personal 510000 
(inkl. sociala avgifter) 
Antal timmar: 

1056 
Lönekostnad per timme: 

340 
Externa tjänster 35000 
Lokalkostnader 21000 
Investeringar (gäller inte 
medel från 
Regionförbund et) 

övriga kostnader (imge 30000 
kostnadsspecifikation i 
bila_qa) 

Summa kostnader 596 000 
Intäkter -
Summa (A) 596 000 

* mans1enng· 
Finansiär Ar 2013 

Regionfårbundet 298 000 

ABF Jönköpings län 149 000 
Coompanion Jkpg län 149 000 

Summa (B) 596 000 

REGIONFÖRBUNDET 
JÖNKÖPINGS LÄN 

Ar20 Ar20 

o 
- -

o 

Ar20 Ar20 

o 

Arzo 

o o 
.. --·· 

-
o o 

Ar20 

o o 

Datum 

-- ----2013oQ3o04· --~ ... ~. · 

Blankettversion 

2010-03-02 

Antal sidor 
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Totalt 

510 000 

35 000 

21 000 

o 

30 000 
.. 

596 000 

- o 
596 000 

Totalt 

298 000 

149 000 

149 000 

o 
o 
o 

596 000 

*Tabellerna för kostnadsbudget och finansiering summeras automatiskt. Genom att använda !ab-tangenten 
mellan fälten, får du fram rätt summa direkt. Observera att summan i (A) måste överensstämma med summan 
i(B~ . 
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Underlag till projektbeslut 
Projektnamn: 
Projektägare: 
År och månad för projektstart: 
År och månad för projektavslut: 
status: 

l Tidigme be•lut 

Utbetalda medel: 

Projektägarens ansökan fim1s som bilaga. 

Regionförbundets kommentarer till ansökan 

IMPACT 

Swerea Swecast AB 

130501 

130831 

Förstudie 

Jro; 
1/:j 

Brist på spetskompetens och akademiskt utbildad personal inom regionens små- och 

medelstora foretag hämmar tillväxt och utveckling i regionen. Många foretag upplever 
svårigheter att rekrytera rätt typ av ingenjörer till olika delbranscher i länet. Samtidigt finns 
välutbildad arbetskraft i andra delar av Europa som skulle kunna vara en stor tillgång i länets 

näringsliv. Det krävs dock gemensamma ansträngningar och rätt forutsättningar för att ta 
till vara deru1a resurs. 

Projektet syftar till att undersöka förutsättningarna för att göra en metodutveckling kring 

strategisk rekrytering av välutbildad utländsk arbetskraft till gjuterinäringen (IMPort of 
Academic Casting Technicians). Metoden ska vara så generell att den kan användas av andra 

branscher och yrkeskategorier. 

Resultatet av förstudien ska visa: -en beskrivning av arbetsmodell som kan testas i ett 

pilotforsök, -en budget för ett försök att rekrytera 5-10 ingenjörer inom gjuteriteknik från 

Polen för anställning vid några av länets gjuterier, -ett förslag till finansieringsmodell för 

pilotstudien samt för verks arrilieten på längre sikt. 

Ansökan uppfyller åtgärd enligt Regionala utvecklingsprogrammet, RUP 
Ett av huvudmålen i RUP är kunskap och kompetens i hela länet. För att nå dit krävs bl.a. 

attraktivitet som konkurrensmedeL Om inte detta räcker för att locka spetskompetens till 

länet står det också att det kan vara nödvändigt att delvis trygga länets kommande 
kompetensförsörjning genom "import" av efterfrågad arbetskraft från andra regioner och 
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Beteckning 
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Antal sidor 
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länder, om sådan arbetskraft finns tillgänglig. Det är också angeläget att öka mångfald och 
delaktighet genom att bättre matcha arbetssökande med företagens kompetensbehov, oavsett 

kön och etnisk bakgrund. I kommande RUS är ett av målen att regionen ska vara en 
internationellt ledande industriregion 2025. Ska vi påböJja den resan krävs nya grepp. 

Ekonomisk bedömning till förslag till stödbelopp 
En ganska kort och omfattande förstudie under sommaren 2013 (maj-aug) där ansökan till 

Regionförbundet gäller 240 000 kr av totalt 400 000 kr. 

Bifall föreslås. 

Förslag till särsidida villkor för beslut 
Förstudien är ingen garanti föuenare beviljande_aV'geno_mfcirE~ndenrojy)c(. 

Medelsbeslut 
-~ 

Ettårigt medelsbeslut 
År 2013 200 000 kr 1:1-mcdcl 

Beslutet motsvarar 50 procent av den slutliga godkända kostnaden till projektet. 

Utbetalningsprognos 

Ar 2013 beräknar vi att betala ut: 200 000 kr. 

2b Nationell strategisk prioritering 

l O c Nationell ämneskategorisering 

OECD-grupp 

OECD-ämne 
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Finansiering 

Budgeten för projektet ser ut som följer: 
Ar Ar År 

Kostnader 2013 20 20 Totalt 

Egen personal 279 500 o o 279 500 
(ink!. sociala avgifter) 
Antal timmar: 430 

Lönekostnad per timme: 
650 

Extema tjänster JOO 000 o o JOO 000 

Lokalkostnader o o o o 
Investeringar (gäller inte medel o o o o 
från Regionförbundet J 
Ovriga kostnader (ange 20 500 o o 20 500 
kostnadsspecifikation i bilaga) 

Summa kostnader 400 000 o o 400 000 

Intäkter o o o o 
Sun~ma 400 000 o o 400 000 

Ar Ar År 

Finansiär 2013 20 20 Totalt 

Regionförbundet 240 000 o o 240 000 

ESF-rådet (via Ingjuta) 20 000 o o 20 000 

Swerea Swecast 40 000 o o 40 000 

European Minds 60 000 60 000 

Svenska gjuteriföreningen 40 000 o o 40 000 

Summa 400 000 o o 400 000 

Förutsättningar för beslutet 
Regionförbundets riktlinjer samt handledning för ansökan om regionala projektmedel 

gäller, se www.regionjonkoping.se. 

Datum 

Beteckning 

R6813 
Antal sidor 
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ANKOM 
Antal sidor 
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2013 -02- 2 7 1 (B) 

Ansökan om regionala projektmedel 
Jönköpings län 

u 'ft . kt t JppgJ er om pro] e e 
Projektnamn 
Förstudie "IMP ACT" 
Projektperiod Sökt belopp från Regionförbundet 

(totalbelopp) 
130501 - 130831 280 000 

u 'ft "k d PP!11 er om so an e 
Projektägare E-post 

onr.l.6.K/~ ............. . 

Totalkostnad 

480 000 

Swerea SWECAST AB info@swereaswecast.se 
Postadress Telefon 
Box 2033 036- 30 12 00 
Postnummer och ort Mobiltelefon 
550 02, Jönkii]Jing 
Organisationsnummer \ CFAR-nummer*' Plusgiro l Bankgiro 
556186-4587 1132-9380 5842-1454 
Ar sökande momsredovisningsskyldig för projektet? Gäller ansökan medfinansiering för EU-stöd? 
l8l Ja D Nej D Ja l8l Nej .. .. Arbetsstallanummer enligt Statrstrska centralbyran (Tfn. 019-17 60 00) 

Projektledare 
Namn Telefon 
Conny Gustavsson 036- 30 12 22 
E-post Mobiltelefon 
Conny.Gustavsson@swerea.se 070- 686 12 36 

Ekonomihantering 
Namn Telefon 
Bemt-Håkm1 Melin 036-30 12 21 
E-post Mobiltelefon 
bernt-hakan.melin@lswerea.se 070-694 15 03 

Projektbeskrivning med kostnads- och finansieringsbudget ska bifogas (se bilaga) 

Underskrift av behörig att företräda sökanden 

u~1s4i/~ ~f-;1 L Qr:Loch·datum 
l Jönköping, den 27 februari 2013 

Namnförtydligande '-' 

Mats Holmgren, VD 
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Bilaga till ansökan om regionala projektmedel 
Jönköpings län 

Pro"ektnamn 
Förstudie IMP ACT- IMPort of Academic Casting Technicians 

Sammanfattning av projektet (Max 2 000 tecken) 

Förstudien INGJUTA tar sin utgångspunkt i det faktum att företag som har välutbildad 
arbetskraft med en kompetensnivå över genomsnittet uppvisar kraftigare tillväxt, högre 
lönsamhet och bättre förutsättningar att kunna möta nya kundkrav och ändrade 
marknadsfårutsättningar, än företag med genomsnittlig kompetensnivå hos medarbetarna. 

Förstudien INGJUTA vill därför undersöka och beskriva vilka fårutsättningar som finns får 
att stöd j a regionens mindre och medelstora företag genom att utomlands rekrytera välutbildad 
arbetslaaft inom utvalda branscher och yrkesområden. Förstudien kommer att riktas mot 
gjuteribranschen och möjligheten att från Polen rekrytera ingenjörer på magister- och 
civilingenjörsnivå. 

Analyser har visat att våra regionala företag, och då kanske särskilt de som är verksamma i s k 
traditionella branscher, exempelvis gjuterier, generellt har en relativt låg andel akademiskt 
utbildad personal. Vikten av att fårfoga över spetskompetens inom sitt verksamhetsområde 
kommer att öka framöver och drivs på av ökade kundkrav på en alltmer global marknad. 

En starkt och uthållig tillväxt i SME är ytterst viktigt får regionens utveckling. Idag skapas 
fyra av fem nyajobb i företag med mindre än 50 anställda, san1tidigt som analyser har visat 
att på vilket sätt olika samhällsaktörer agerar på lokal och regional nivå har stor betydelse får 
hur näringslivet utvecklas. Det finns således laaftiga incitament får att stödja det regionala 
näringslivet, inte minst inom området strategisk kompetensfårsörjning. 

Flera aktörer/organisationer har uttryckt stort intresse får att delta i och bidra till den aktuella 
fårstudien, och målet är att med start hösten 2013 kunna genomföra ett pilotprojekt 
omfattande rekrytering av 5 - l O polska ingenjörer, i avsikt att dessa skall få anställning i 
några av regionens 20-tal gjuterifåretag. 

Syfte (Beskriv avsikten med projektet) 

Svenska Gjuterifåreningen/Swerea S WECAST har deltagit i flera projekt som genererat 
kunskap kring strategisk kompetensförsötjning hos SMF. IMPACT skiljer sig från övriga 
projekt genom att vi nu fokuserm· på ett reellt och uttalat behov hos företagen, istället för att 
hitta metoder och processer får att ta hand om invandrad arbetslaaft med olika 
kompetensprofiler och som söker arbete. 
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Syftet med IMPACT är att samla ihop och tillämpa all den kunskap som tidigare skapats inom 
regionala projekt som "Trainee In Time", "EuropaStudent", "Den första ingenjören", 
Förstudien "KESME" samt "INGJUTA". Det finas således en betydande kunskap som kan 
återanvändas och inom IMPACT, och vi vill nu konkretisera och omsättas denoa kunskap i en 
metodutveckling kring strategisk rekrytering av välutbildad utländsk arbetskraft. 

Mål (Vad ska projektet uppnå för resultat?) 

Förstudien IMPACT har som målsättning att utveckla och beskriva en modell för strategiskt 
kompetensförsörjning för regionens SMF. Utgångsptmk:ten är företagens kompetensbehov 
inom olika områden. Metoden skall vara så generell att den även kan användas av andra 
branscher och på andra yrkeskategorier, primärt inom tillverkningsindustrin. 

Modellen skall visa hur regionens olika aktörer/organisationer kan bidra till identifiering av 
företagens behov, rekrytering av relevanta individer, integration i företag och samhälle samt 
långsiktig etablering - även på mindre orter. 

Konkreta resultat från forstudien är; 
- En beskrivning av den arbetsmodell som föreslås testas i ett pilotförsök 
- En budget för ett pilotförsök omfattande rekrytering av 5 - l O ingenjörer inom gjuteriteknik 
från Polen, för anställning vid några av länets drygt 20-tal gjuterier 
- Ett förslag till finansieringsmodell för pilotstudien samt för verksamheten på längre sikt 

Vi kommer också undersöka om validering av utländsk teoretisk kompetens kan användas för 
att matcha ingenjörer mot specifika behov hos olika SMF i regionen. 

3(6) 

Ett anoat mål är att identifiera lämpliga finansiärer för att långsiktigt kum1a stöd j a regionens 
SMF i deras strategiska kompetensförsörjning, ex vis via stöd från Regionförbundet, ESF
rådet, Östersjöpaketet (Tematiska partnerskap/Regioners utmaningar) m fl. Här ingår också att 
Idarlägga i vad mån polska ingenjörer kan få med sig någon form av etableringsstöd i 
samband med en flytt till Sverige. 

Mål!lrupp (Vem/vilka vänder sig projektet till?) 

Förstudien har ambitionen att generera kunskap som kan vara till nytta för många olika 
aktörer/intressenter i regionen. På strategisk nivå kan resultaten ligga till grund för framtida 
satsningar inom ramen för regionens utvecklingsstrategi (RUS). 
På företagsnivå kan resultaten ligga till gmnd för strategisk kompetensutveckling/rekrytering 
och därmed möjliggöra inbrytningar på nya marknader och produktsegment 
Ur ett lokalt samhällsperspektiv kaninflytt av kvalificerad arbetshaft hejda en avfollming och 
via tillväxt i SMF bidra till en positiv landsbygdsutveckling, ökad mångfald och attraktiva 
multikulturella företag. 
För Tekniska Högskolan i Jönköping är förstudienmycket intressant då ett ökat samarbete 
med ex vis universitet i Krakow (vars gjuteriutbildning rankas som en av Europas främsta), 
skulle kunoa leda till intressanta samarbeten, ex vis skulle studenterna i Polen kunna läsa det 
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sista året på sin utbildning i Jönköping, och efter ett examensarbete på ett regionalt företag 
kunna övergå i en anställning i regionen. 

Genomförande (Hur ska projektet genomföras, vilka aktiviteter är planerade?) 

En väsentlig del av förstudien utgörs av intervjuer och en dialog med de aktörer som är 
primära intressenter i den modell som avses utvecklas. Ett representativt urval av regionala 
gjuteriföretag kommer att få specifisera sina strategiska kompetensutvecklingsbehov på kort 
och lång sikt. 
Olika aktörer och stödfunktioner som kan underlätta invandring och etablering kommer 
identifieras och göras delaktiga i studien. Här kommer stor vikt läggas vid att fånga upp den 
kunskap och de erfarenheter som finns från de tidigare regionala projekt som tangerat 
imiktingen på IMP ACT. 
Relevanta länder, tmiversitet och kontaktpersoner kommer identifieras och en resa i syfte att 
diskutera framtida samarbete genomföras till en eller två tänkbara partners, primä1t i Polen. 
För detta arbete kornn1er vi använda extern hjälp för transnationell koordinering ink! partner
sök, matchning, praktisk planering och genomförande av resan. 
Diskussion kommer föras med Telmiska Högskolan i Jönköping kring hur de kan vara en 
resurs för att underlätta och överbrygga tekniska och språkliga utmaningar och anpassningar 
till nationella ingenjörsnormer. 
Förstudiens resultat sammanfattas i en rappo1t där föreslagen metod för det efterföljande 
pilotprojektet redovisas ink! en tänkbar modell för fortsatt finansiering. Rapporten sprids till 
relevanta intressenter via olika media. 

T'd l (A 1 p an . kt t k ä 'fd f" t 'lk kf 't t k k ) nge n r 1 1 en prqJ~ e s a genom o ras sam VI a a lVI e er som s a s e 

Kontalet med regionala partners (kommunens ankomst- 130501 130531 
stöd, TEC i Växjö, Arbetsförmedlingen, JTH m fl 
Identifiering av relevanta utländska universitet/högskolor, 130501 130630 
primärt i Polen, samt besök hos utvald partner 
Kontakter med tänkbara finansiärer till pilotprojektet, ex 130601 130630 
vsi Svenska Institutet, ESF-rådet m fl 
slutrapport inkl framskrivning av projektplan och 130801 130831 
finansieringsmodell för pilotprojektet 

Regionala utvecklingsprogrammet för Jönköpings län (RUP) (Beskriv projektets koppling till det 
reQionala utvecklinQsproqrammet som du kan ladda ner på www.reqionionkopinQ.se) 

Av analysarbetet inför den kommande RUS:en framgår att såväl teknikhöjden som 
forsimingen kopplad till regionens SMF måste förstärkas. Vidare pekas på regionens 
jämförelsevis låga andel av högre utbildad personal i SMF. 
Den aktuella förstudien adresserar båda dessa framtida utmaningar, dels genom att tillföra 
regionens SMF akademisk kompetens, dels via ökad kompetens och språkkunskaper 
möjliggöra för fler regionala SMF att delta i framtida forskningsprojekt, såväl på nationell 
som EU-nivå. 
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Horisontella kriterier (Beskriv på vilket sätt projektet beaktar miljö, integration och mångfald, folkhälsa samt 
jämställdhet) 

Integration och mångfald bealctas genom att förstudien avser granska förutsättningarna för att 
attrahera och rekrytera personal från utlandet, primärt Polen, men även frän andra närliggande 
länder (Baltstater, Ryssland m fl). Folkhälsan främjas genom att den ökade kompetensen i 
SMF bl a kommer att användas för att effektivisera tillverkningen, företrädesvis genom smart 
tillverkning och automatisering, vilket bedöms minska arbetsrelaterade förslitningskador och 
öka det intellektuella innehållet i olika yrkesroller. 
Jämställdheten gynnas genom att förstudien särskilt kommer beakta förutsättningarna för att 
rekrytera kvinnor med högre teknisk utbildning, och studera i vad mån det finns skillander 
mellan hur väl kvinnor kontra män acklimatiserar och etablerar sig i företaget, samhället och i 
det övriga sociala livet, och då i synnerhet på mindre orter. 

Ordinarie verksamhet- projekt (Specificera vad som är särskiljande och unikt) 

Swerea SWECAST har i sin ordinarie verksamhet en viktig roll som resurs för de mindre och 
medelstora företagens strategiska kompetensförsörjning. Verktygen för att uppnå detta är 
primärt utbildning av befintlig personal, samt åtgärder för att nnderlägga rektyreringen av 
ungdomar till gjuteriteknisk utbildning, bl a på Tekniska Högskolan i Jönköping. 
Det nu aktuella projektet innebär att vi slår oss in på ett helt nytt spår, dvs att hjälpa branschen 
att hitta och rekrytera akademiskt välutbildad personal utomlands. 

Spridning (Ange hur information om projektet ska spridas) 

Förutsatt att pilotprojektet kring ingenjörer från Polen lyckas, är det vår bedömning att den 
metod vi utvecklat och praktiskt validerat är av stort generellt värde och intresse, såväl för 
andra yrkesgrupper och branscher, som för andra regioner. 
Resultat från förstudien kommer spridas via rapporter, artiklar, föredrag vid konferenser och 
seminarier, hemsidor etc, såväl lokalt, regionalt, nationellt som på EU-nivå. 

Uppföljning/utvärdering av projektet 
Vi har inte får avsikt att upphandla någon specifik följe- eller aktionsforskning kopplad till 
förstudien. Däremot är vi övertygade om att flera aktörer, fårutom svensk gjuteriindustri, 
kommer följa projektet med stort intresse. 
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Kostnadsbudget• 
Kostnadsslag 

Egen personal 
(inkl. sociala avgifter) 
Antal timmar: 

390 
Lönekostnad per timme: 

925 
Externa tjänster 

Lokalkostnader 

Investeringar (gäller inte 
medel från 
Regionförbundet) 

Övriga kostnader (ange 
kostnadsspecifikation i 
bHaQa) 

Summa kostnader 

Intäkter 

Summa (A) 

Finansiering' 
Finansiär 

Regionfårbundet Jkpg 

European Minds 
ESF-rådet (via projektet 
INGJUTA) 

Swerea SWECAST 

Svenska Gjuterifören. 

Surnma (B) 

~~ • ~, 
REGIONFÖRBUNDET 

JÖNKÖPINGS lÄN 

Ar 2013 Ar20 Ar20 

360750 

100000 

o 
o 

19250 

480 000 o 
- - -
480 000 o 

Ar 2013 Ar20 Ar20 

280 000 

60 000 

20 000 

60 000 

60 000 

480 000 o 

Datum 

2013-02-27 

Blankettverslon 

2010-03-02 

Antal sidor 

6{6) 

Ar20 Totalt 

360 750 

100 000 

o 
o 

19 250 

o o 480 000 

- - o 
o o 480 000 

Ar20 Totalt 

280 000 

60 000 

20 000 

60 000 

60 000 

o 
o o 480 000 

'Tabellerna för kostnadsbudgetoch finansiering summeras automatiskt. Genom att använda !ab-tangenten 
mellan fälten, får du fram rätt summa direkt. Obsarliera att surnrnan i (A) måste överensstämma med summan 
i (B). . 
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Swerea SWECAST 

Conny Gustavsson 

ANSÖKAN OM REGIONALA MEDEL 

2013-02-27 

Förstudie IMPACT- Specifikation av övriga kostnader 

Resor 

Nationellt 6 st a 1500 kr 

- Internationellt 1st a 10 250 kr (Polen) 

Summa 

g 000 

10 250 

19 250 

Bilaga 2 





~'& • ~~ 
REGIONFÖRBUNDET 

JÖNKÖPINGS lÄN 

KVINNORS 
FÖRETAGANDE 

STÄRKER 
SVERIGE 

Underlag för projektbeslut-Business by women 2 

1. Förslag till beslut 

Datum 

2013-04-02 
Beteckning 

R9713 

Antal sidor 

1 (3) 

Regionforbundets arbetsutskott fareslår regionstyrelsen att bevilja 103 683 kr ur potten 
främja kvinnors fåretagande och 23 927 kr av l :l-medel får år 2013 for projektet Business 
by w omen 2 i Vetlanda kommun under år 2013. 

2. Bakgrund 
Projektäga re: Nuvab; Projektansvarig: Desiree Källqvist 

Projektet riktar sig till kvinnor som driver foretag eller planerar att starta fåretag inom 

gröna näringar inom gles- och landsbygd och tjänste- och servicesektorn med fokus på 
handel. Nuvab siktar på 30 deltagare i projektet. Projektet ska genomfora kompetenshöj
ande insatser inom fåretagsutveckling och ökad lönsamhet. Insatserna ska genomforas 
genom utbildningar, fåreläsningar och nätverkande (lokalt och nationellt). Besök ska göras 

inom kvinnliga nätverk på andra orter i Sverige for att utbyta erfarenheter och kompeten
ser. Målgruppen är blandande åldrar, olika etnisk bakgrund. Detta ses som en stor fordel 
for personernas, gruppens och foretagens utveckling. Målet är att nätverket ska leda till ett 

ökat samarbete mellan deltagama och deras foretag. Projektet ska utökas med kompetens i 
ny teknik och sociala medier. En sysselsättningsökning ska komma till stånd genom stimu

lans får foretagets ekonomiska tillväxt. Syftet är ökad sysselsättning, ökad lönsamhet, ökat 
fåretagande och ökad samverkan. Målet är att alla deltagarna ska ha en uppdaterad och 
aktuell verksamhetsplan där mål och fåretagsutveckling ska framgå. Antal nya företag: 3 

st. 

3. Finansiering 
Budgeten for projektet ser ut som foljer: 

År 

Kostnader 2013 

Egen personal 59 312 
(ink l. sociala avgifter) 

Antal timmar: 

360 
Lönekostnad per timme: 
337 

Externa tiänster 70 000 

Lokalkostnader 4 000 

Investeringar (gäller inte medel. o 

REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 
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År År 

2014 20 Totalt 

74 140 o 133 452 

104 000 o 174 000 

5 000 o 9 000 

o o o 



Datum 
··KVINNORS ····· · ~~ _ __. .•. ·zoj~~ö+oz~-. --

från Regionförbundet) 

Ovriga kostnader (ange 26 200 
kostnadsspecifikation i bilaga) 

Smnma kostnader 159 512 

Intäkter o 
Summa 159 512 

År 
Finansiär 2013 

Tillväxtverket 103 683 

Regionförbundet 23 927 

Deltagaravgifter 31 902 

Summa 159 512 

42 225 

225 365 

o 
225 365 

År 
2014 

146 487 

33 805 

45 073 

225 365 

FÖRETAGANDE 
STARKER 
SVERIGE 

o 

o 
o 
o 

År 
20 

o 
o 
o 
o 

68 425 

384 877 

o 
384 877 

Totalt 

250 170 

57 732 

76 975 

384 877 

4. Överensstämmande med formella krav och grunder för prioritering 

Beteckning 

R9713 

Antal sidor 

2(3) 

En bedömning har gjorts att projektet uppfyller Tillväxtverkets målsättningar och krav. 

·-· _ ··-____ l'roJ ektetuppfyller .också .. de_krav.soiTL ställs_i_RUI'IRUS.:ama_inoiTLnäringsli_ysområdet. __ .. 

Entreprenörskap och nyföretagande är det område som passar väl in på detta projekt, t. ex. 

satsa på breda insatser för att förändra attityder till företagande. 

5. Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet 
Ekologisk hållbarhet: samordning av resor och vid möjlighet använda allmänna kommu

nikationsmedel vid aktiviteter och resor. 

Ekonomisk hållbarhet: att fler kvinnor startar företag ökar den ekonomiska hållbarheten i 

länet och i Sverige. 

Social hållbarhet: Jämställdhet: Projektet ska tillvarata kvinnors behov och intresse samt 

öka bmskapen för bättre konkurrensmöjligheter och lönsamhet som frälilj ar jämställdhet. 

Integration och mångfald: fler deltagare med etnisk bakgnmd ska lockas till projektet. 

Nuvab kommer att anväoda lokaler med god tillgäoglighet så att funktionshindrade och 

människor med allergier ska kunna delta på olika aktiviteter. 
-· - ---Follillälsa:-11ffir:ftJktenllötsföretagare oclr-skaparettiiätverlcdärcrtbyte-ka:rrsketwiryg~-~

miljö och deltagarna kan vara varandras bollplank. Det kommer att äga rum aktiviteter 

kring hälsa och välmående. 

6. Konsekvensbeskrivning 
Konsekvenserna av ett bifall är att Tillväxtverkets intentioner med de regler som finns för 

att främja kvinnors företagande följs och att regionförbundet fullföljer sin andel av finan

sieringen (15 %) av totalbeloppet. Projektet kommer att gymia både gröna näringar och 

handel. 
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REGIONFÖRBUNDET 
JÖNKÖPINGS lÄN 

KVINNORs 
FÖRETAGANDE 

STARKER. 
SVERIGE 

Datum 

2013-04-02 
Beteckning 

R9713 

Antal sldor 

3(3) 

Detta projekt är nytt och gynnar kvinnors foretagande i Jönköpings län samt faller väl in i 

området Näringsliv. 

7. Diskussion/övervägande 
Projektet uppfyller grunderna for prioritering och kan höja andelen kvinnliga fOretagare i 
Jönköpings län. Att främja kvinnors foretagande är ett program som sträcker sig 2011 -

2014. 
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REGIONFÖRBUNDET 
JÖNKÖPINGS LÄN 

KVINNORS 
FÖRETAGANDE 

STÄRKER 
SVERIGE 

TILLVÄXT 
VERKET-

Ansökan om regionala projektmedel för främjande av 
kvinnors företagande i Jönköpings län 

u "ft . kt t 1ppg1 er om proJe e 
Projektnamn 
Business by women 2 
Projektperiod Sökt belopp från Regionförbundet Totalkostnad 

(totalbelopp) 
2013-04-01 -- 2014-11-30 312 376 390 470 

Uppgifter om sökande 
Projektägare E-post 
Nuvab bmje@nuvab.se 
Postadress Telefon 
Älggatan2B 0383-594 90 
Postnummer och ort Mobiltelefon 
574 40 Vetlanda 
Organisationsnummer Plusgiro 

Datum 

2013-03-27 

Blankettverslon 

2012-01-17 

Antal sidor 

1(6) 

ANKOM 
'2 " 'lfH:,\ -f!}· ~ u ...,u 1). •• 

onr.X~X/.2 ............. . 

556316-2550 
l CFAR-nummer•• . 

29445434 481457-6 
l Bankgiro 

5424-1518 
Ar sökande momsredovisningsskyldig för projektet? Gäller ansökan medfinansiering för E U-stöd? 
D Ja [g] Nej D Ja [g] Nej .. Arbetsstallanummer enligt Statlstrska centralbyran (Tfn. 019-17 60 00) 

Projektledare 
Namn Telefon 
Desiree Källqvist 0383-594 93 
E-post Mobiltelefon 
desiree@nuvab 0702-77 18 95 

Ekonomihantering 
Namn Telefon 
Ewa Gottberg 0383-594 91 
E-post Mobiltelefon 
ewa@nuvab.se 

Projektbeskrivning med kostnads- och finansieringsbudget ska bifogas (se bilaga) 

)J{Iderskrift a~t-behörig att företräda sökanden 

u~~itt ~len (' ~\'j\L/' ~ 
l Ort och datum 

Vetlanda 2013-01-25 
Namnförty ~ligande 
Börje Cr n vall 
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Datum 

~'& KVINNORS 

TILLVÄXT 
VERKET-

2013-03-27 • .,~~ 
FÖRETAGANDE 

STÄRKER Blankettverslon 

2012-01-17 
SVERIGE 

REGIONFÖRBUNDET 
JÖNKÖPINGS LÄN 

Antal sidor 

Syfte (Beskriv avsikten med projektet) 

Främja kvirrnors fåretagande 
ÖJ(ad sysselsättning 
Ökad lönsamhet 
Ökat fåretagande 
Ökad samverkan 
Irrnovativa samverkans- och marknadsföringsideer kan utvecklas 
Synliggörande av kvirrnors fåretagande 

3(6) 

Få målgruppen att bli mer aktiv i Nuvabs ordinarie verksamhet och aktiviteter och därigenom 
både synliggöra kvinnors fåretagande och skapa nya affärsrelationer och tillskaffa sig nya 
kompetenser. 

Mål (Vad ska projektet uppnå för resultat?) 

30 deltagare 
De deltagande fåretagen ska öka sin omsättning 
Företagens lönsamheten ska öka 
Alla deltagama ska ha en uppdaterad och aktuell verksamhetsplan där mål och 
fåretagsutveckling framgår 
Alla deltagama ska vara väl insatta i hur ny teknik såsom web, IT och sociala medier kan 
skapa affårsnytta. Målet är att samtliga deltagare utvecklat och utökat sitt fåretags aktivitet på 
de sociala medierna alt. web (beror på var deltagama står i inledningen av projektet, och kan 
självklart variera) 
De deltagare som ej startat företag i projektets inledning ska ha startat vid projektet avslut. 
Ett ökat deltagande från målgruppen på Nuvabs ordinarie fåretagsträffar (nya kontaker och 
affärsskapande möten) 
Ett bestående nätverk ska etableras (som ska fortgå efter projektslut) 

Målgrupp (Vem/vilka vänder sig projektet till?) 

Kvirrnors som driver företag- själva eller tillsammans med andra och som vill att deras 
företag ska utvecklas. 
K vinnor som vill starta företag 

Genomförande (Hur ska projektet genomföras, vilka aktiviteter är planerade?) 

Inbjudan till att delta i projektet skickas till k:vinliga företagare inom Gröna näringar på 
landsbygd och till kvinnliga företagare inom handeln. 
Med hjälp av Nyfåretagarcentrum, Vetlanda Turistbyrå, Handelsplats Vetlanda och via 

Nuvabs kontaktnät hittas de potential a projektdeltagarna. Ä ven mail och telefonkontakt 
planeras. 
Planeringsträff/träffar maj -september 2013 
Ca l O utbildnings- och föreläsningsdagar utifrån deltagarnas behov och projektets syfte och 
mål. (Antal dagar kommer att styras av tider och möjligheter. 
Ett antal nätverksträffar 
Nätverksträff med kvirrnliga företagare i andra regioner/kmmnuner 
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•• VERKE 2012-01-17 
REGIONFÖRBUNDET SVERIGE 

JÖNKÖPINGS LÄN 
Antal sidor 

Utvärdering (vid projektets halva tid samt i slutet) och uppföljning 

T'd l 1 p an (Ange när i tiden projektet ska genomföras samt vilka aktivlieter som ska ske) 

Nätverksträffar med nationella nätverk. 2013-04-01 2014-10-31 
Planeringsträffar 2013-04-01 2013-09-15 
Utbildning och fårläsningar 2013-09-16 2014-10-31 
Nätverksträffar och utvärdering 2013-09-16 2014-10-31 

Regionala utvecklingsprogrammet för Jönköpings län (RUP) (Beskriv projektets koppling till det 
reqionala utvecklinqsproqrammet som du kan ladda ner på www.regionjonkoping.se) 

4(6) 

I vårt projekt verkar vi får att stärka kvinnors fåretagande och delaktighet i näringslivet 
genom bland annat kompetensutveckling och introduktion i Nuvabs ordinarie verksamhet och 
genom andra kompetenshöjande insatser. 

- -Via projektetfår fåretagarna och-presumtiva -företagare rådgivning och -stöd.
stimulera till ökad kunskap och användning av ny teknik i små och medelstora företag 
Främja miljödriven näringslivs- och produktutveckling 
Genom projektet kan vi pröva och utveckla nya metoder får att dela med sig och få ny 

---------lillns!Cap. --~----------~-------------- --------- ------------ -------------------- ----l-

stimulera till ökad kunskap och användning av ny teknik i små och medelstora företag. 
I dessa och många andra delar (främjande av kvinnors företagande) finns en klar koppling till 
det regionala utvecklingsprogrannnet. 

Horisontella kriterier (Beskriv på vilket sätt projektet beaktar miljö, integration och mångfald, folkhälsa samt 
jämställdhell 
Miljö: Samordning av resor och vid möjlighet använda allmåna kommuukationsmedel vid 
aktiviteter och resor. 
Integration och mångfald: Vi verkar får att vårt projekt ska locka deltagare med olika etniska 
bakgrunder och olika åldrar. Vi k01mner också att använda lokaler med god tillgänglighet så 
alla oavsett ev. funktionshinder eller allergier ska kum1a delta på våra aktivteter. 
Jämställdhet: Projektet ska ta till vara kvi11!lors behov och intresse. Ökad kunskap får bättre 
konkulTensmöjligheter och lönsamhet som främjar jämställdhet. 
Fölkliälsa: I projektet möts företagare och skapat ettnätverkdär utbyte kan ske i en trygg 
miljö och deltagarna kan verka som varandras bollplank Vi kommer också ha föreläsning 

--+-1r JCringirä1saocilValrmtem!-e.-------· ·-~-~----· --

Ordinarie verksamhet- projekt (Specificera vad som är särskiljande och unikt) 

Nuvab ordinarie verksamhet riktar sig inte till specifika branscher eller är könsuppdelad. 
I detta projekt kan hänsyn tas på ett helt armat sätt mot just kvinnliga företagare inom gröna 
näringarna och kvinnliga företagare inom handeln. 
Nuvab har i dagsläget inte så mycket erfarenhet av att arbeta med företag inom gröna näringar 
och landsbygd ej heller mot handelsföretag, varfår vi också ser detta som ett avstamp får att 
utveckla vår verksamhet och lära oss hur vi kan stötta företag inom dessa näringar bättre. 
Via projektet får företagare och presumtiva företagare specifik (får branscnen) rådgivning och 
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REGIONFÖRBUNDET 
JÖNKÖPINGS LÄN 

stöd. 

KVINNORs 
FÖRETAGANDE 

STÄRKER 
SVERIGE 

TILLVÄXT 
VERKET-

Datum 

2013-03-27 

Blankettversion 

2012-01-17 

Antal sidor 

5(6) 

Vetlanda har under de senare åren haft en stark ökning av företagare inom handel och det 
firu1s även en mycket stor potential inom grÖna näclngar.Öetta är mycket positivt och Nuvab 
vill värna om denna utveckling. Vi ser möjligheter i ökad sysselsättning genom att dessa 
företag kan växa och bli lönsamma. 
Vi kan via projektet bättre tillmötesgå kvirrliga företagares behov och intresse. 

Spridning (Ange hur information om projektet ska sj)ridas) 
Vi ska försöka intressera press och media, skriva om projeketet på Nuvabs hemsida och 
tidningen Nuvab Nytt, samt berätta om det vid olika aktiviteter och träffar inom näringslivet i 
Vetlanda kommun. Genom projektet kan vi tillvarata kvinliga företagares behov och 
önskemål och skapa förutsättningar som passar just den målgruppen. 

Uppföljning/utvärdering avJ>rojektet 
Utvärdering (vid projektets halva tid samt i slutet) genom enkät och lärande diskussioner i 
grupp.Genomförs av projektägare och projektledare. 
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Ktdbdt* os na s u~ge 
Kostnadsslag Ar 2013 Ar2014 Ar20 Ar20 Totalt 

Egen personal 59312 74140 133 452 
(inkl. sociala avgifter) 
Antal timmar: 

360 
Lönekostnad per timme: 

337 
Externa tjänster 70000 104000 174 000 
Lokalkostnader 4000 5000 9 000 
Investeringar (gäller inte o 
medel från 
Regionförbundet) 
Övriga kostnader (aoge 26200 42225 68 425 

- -l<ostnadssp:ecifikatiorYT - - - ------ ------- - -- - - -- - -- -- -- -- -- - --- ------ -- ----- - -

bilaQa) 
Summa kostnader 159 512 225 365 o o 384 877 
Intäkter - - - - - o 
Summa (A) 159 512 225 365 o o 384 877 

F' • rnansrerrng· 
Finansiär Ar2013 Ar2014 Ar20 Ar20 Totalt 

Deltagaravgift 31 902 45 073 76 975 

Regionforbundet 23 927 33 805 57 732 

Tillväxtverket 103 683 146 487 250 170 

o 
o 
(\ 

- v 

Summa (B) 159 512 225 365 o o 384 877 

---------~falmllema-förkostmrdsbudgeto-ciTfrnansiering-sornmeras-aotomatiskt-Henom-att-arwända-lab•tangenten~---------

mellan fälten, får du fram rätt summa direkt. Observera att summan i (A) måste överensstämma med summan 
i (B). 
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Business by women 2 2013-2014 

2013 
Träffar 

April 

Maj 

Juni 

Juli 

Augusti 
September 
Oktober 

November 

December 
Samordna utb. insatser 
Totalkostnad 

Finansiering 2013-2014 
Deltagarna 
Tillväxtverket 
Regionförbundet 
Totalt 

Aktivitet 

Inbjudan 

Planeringsträffar 
Nätverks- och 
planeringsträff 

Nätverksträff 
Föreläsning 

Föreläsning 

Föreläsning 

Föreläsning 

Kostnader 
tim 

20 

20 

20 

20 
20 
20 

20 

20 

Lön 

7414 

7414 

7414 

7414 
7414 
7414 

7414 

7414 
-

59312 

20% 
"65% 
15% 

Externa tj. Övr. kostnader Totalkostnad 
Lokal Porto/litterat Förtäring - Resor 

1200 

2000 2000 200 

1000 1000 200 

1000 1000 200 
15000 4275 200 
15 000 4275 200 

20000 2500 4275 200 

20000 
- L_ 4275 200 

70000 4000 3700 21100 1400 159 512 

6eltagarå~git1:/person 
76975 30 delt. 2566 

250.170 
57732 

384877 Totalt! 384877 



--~--~----------



Business by women 2 2013-2014 

2014 
Träffar 

Januari 

Februari 

Mars 

April 

Maj 
Juni 
Juli 
Augusti 

September 

Oktober 
November 
December 

Totalkostnad 

Nätverksträff 

2 Föresläsningar 
Föresläsning och 
nätverk 

Föreläsning+ Lokal och 

nationell nätverksträff 

2 Nätverksträffar 

Föreläsning 

Föreläsning+ Lokal och 

nationell nätverksträff 
Föresläsning och 
nätverk 
Nätverksträff 

Kostnader 
t im 

20 

20 

20 

20 

20 
20 

20 

20 

20 
20 

Lön Externa tj. Övr. kostnader 
lokal Litteratur Förtäring -

7414 1000 1000 

7 414 20000 8SSO 

7414 1SOOO 427S 

7414 24000 s 27S 

7414 
7414 1000 2000 

7414 10000 2SOO 427S 

7414 1S 000 s 27S 

7414 20000 1000 s 27S 
7414 2000 2000 

74140 104 000 5000 2500 37925 

Resor 
200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 
200c 

1800 

Totalkostnad 

Träffmed 
nätverk inom 

handeln 

Träff nätverk 
inom gröna 
näringar 

225365 
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Finansiering av Science Park-systemet 2014 

Bakgrund 
Vid Regionstyrelsens sammanträde den 21 februari 2013 (§16) gavs ett uppdrag till 

kansliet att till styrelsemötet den 2 maj ta fram ett fårslag på fortsatt finansiering av 
Science Park-systemet (SPS) och närmare bestämt de gemensamrna resurser och 

personal får ledning av systemet, som är anställda av den ideella fåreningen Science 

Park-systemet Jönköpings län. 

Arbetet med uppbyggnad och vidareutveckling av länets Science Park-systern har 

varit en framlyft fråga i länets )ltvecklingsarbete under flera år. Redan i det 

Regionala Tillväxtprogrammet (RTP) får åren 2004-2007, var visionen med SPS väl 

beskriven och målsättningen klar. Detta manifesterades ytterligare i det Regionala 
Utvecklingsprogrammet (RUP) som beslutades 2008, där SPS är en "prioriterad 
åtgärd". Frågan kring långsiktig finansiering av SPS har dock av olika skäl ännu inte 

klargjorts, utan ännu drivs verksamheten i allt väsentligt via projektmedel, såväl 

regionala som nationella och från EU. 

När det gäller affårscoachema som verkar i Tillväxtarenorna som finns ute i länets 

samtliga kommuner, är dessa finansierade fram till och med 2014 via ED-projektet 
"Till växtresor på hemmaplan" dnr. R2912. Däremot upphör nuvarande finansiering 

får den gemensamma stödstrukturen av personal får ledningsfunktion, resurser får 
gemensamma aktiviteter, verktyg och program vid årsskiftet 2013/2014. Fram till 

dess har de finansierats via ett annat ED-projekt "Digibator" (R16310) samt annan 
projektverksamhet, alla med den ideella fåreningen som projektägare. I nuläget finns 

inga regionalfondsmedel att söka eftersom pro gramperioden går mot sin ända samt 
att medlen i ilmevarande period redan är intecknade. Oaktat detta är det högst osäkert 
om det går att söka ytterligare ED-finansiering till dessa kostnader eftersom man 

redan fått 3+ 3 år finansierat via EU? 

Finansieringen av affårscoacherna fram t.o.m. 2014 sker som framgår ovan via ED

projektet "Tillväxtresor på hemmaplan". Projektägare får detta är Regionforbundet 

Projekt omsluter totalt 16,1 miljoner kronor under nästan 2,5 år (16/8-12-31/12-14). 
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Avdetta bekostar BU 40%, kommunerna 35,3%, Regionforbundet 20,3% och 
Länsstyrelsen resterande 4,4%. 

Nuvarande BU-projekt Digibator omsluter totalt strax över 6 miljoner kronor över 3 
år, och finansierar ifrågavarande personal och aktiviteter. BU står for 40% och 

resterade 60% finansieras av Regionforbundet (42%) och Länsstyrelsen (18%). 

Saken 
Som framgår ovan är SPS idag finansierat nästan uteslutande via projektmedel av 

olika slag och med olika längd samt under olika projektägarskap. 

När det gäller de lokala Tillväxtarenorna runt om i länet finansieras dessa redan idag 

lokalt vad gäller den fysiska mötesplatsen innefattande lokaler samt andra faciliteter 
-------fonmippadeniea-dessa milJöer. Det är enEart persoriall<os1naaerna fordelOK:al-t ---· 

placerade affärscoacherna som samfinansieras via BU-projektet "Till växtresor på 
hemmaplan". Det är vidare rimligt att anta att affärscoacherna på sikt kommer att 
vara finansierade fullt ut lokalt i varje kommun? Däremot är det på samma sätt 

rimligt att anta att gemensamma resurser for hela SPS i allt väsentligt finansieras 
regionalt. Denna andemening torde även kunna utläsas ur forsta utkastet från länets 

Regionbildningskommite som presenterades den 24 januari 2013. Av såväl praktiska 
som formella skäl måste denna finansiering inom snar framtid lösas på annat sätt än 
via regionala projektmedeL Men i dagsläget återstår enbart möjligheten via 

regionforbundets regionala projektmedel (RF-medel). 

Förslag 

Antal sidor 

2(3) 

-~ ~ -----Uncl&--innevar-anae-t-r.eår&--finaRSi(:l:in~av--grmell.;;amlna..r~surser-i .. SE.5Lhar-deLg!:o.vt~. -~-----
räknat handlat om drygt 2 miljoner kronor per år, vartill ska läggas diverse andra 
projektintäkter från annat håll som t. ex. BSF, och Interreg-projekt som gått till 
medfinansiering av dessa resurser. Sammantaget kan man beräkna den årliga 

kostnaden till ca. 2,8 miljoner kronor for 2013. 

Utifrån detta sätt att räkna torde det krävas en finansiering om ca 2,9 miljoner kronor 
for 2014, se bilagd budget med specifikation. Av sigoaler från 

Regionbildningskommittens forsta utkast framstår det som rimligt att anta att SPS 
kommer att knytas nära den kommande regionkommunbildningen från 2015? Det är 
dock inte rimligt att anta att löpande finansiering den vägen kan träda i kraft forrän 
tidigast en bit in på 2015. Därfor foreslås att en indikativ budget for 2015 nu också 



Referens 

Mikael Gustafsson ~~ • 9~~ 
REGIONfÖRBUNDET 

JÖNKÖPINGS LÄN 

presenteras, men att beslut fOr 2015 inte fattas i år utan forst under 2014 av 

Regionstyrelsen. 

Regionstyrelsen föreslås därför fatta beslut om att 
-uppmana den ideella foreningen Science Park-systemet Jönköpings län att inkomma 

med projektmedelsansökan for finansiering av gemensamma resurser enligt ovan till 
regionstyrelsens nästa sammanträde den 20 juni 2013. 

-en sådan ansökan avses finansieras med RF-medel upp till ca. 2,9 miljoner kronor 

fOr kalenderåret 2014 enligt bilagd budget. Samt att en budget även presenteras for 
2015 men därbeslut om finansiering inte fattas nu. 

RolfPersson 
Regiondirektör 

Mikael Gustafsson 
sakkunnig Näringsliv 
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Science Park-systemet i Jönköpings län består av två delar som är ömsesidigt beroende: 

Affärscoacher placerade lokalt- och en regional stödstruktur som förutsättning för infrastruktur, 

verksamhetsledning och kvalitetssäkring. Den regionala stödstrukturen är en förutsättning för att 

uppfylla kriterier i de lokala tillväxtarenorna och skapa förutsättningar att uppfylla målet: att öka det 

kunskapsintensiva nya och befintliga företagandet i länet. Budget nedan motsvaras av 2013 års 

driftsbudget med uppräkning på 2,5% år för normal kostnadstäckning. 

Budget 2014 2015 Kommentar 

Intäkter 

Medlemsavgifter 36 000 36000 

Bl G Almi/Innovationsbron 50000 o 

Förslag Regionförbundet 2808000 2928000 

Summa intäkter 2894000 2964000 

Kostnader 

Personalkostnader 1495 000 1524 000 Motsvarar två heltidstjänster 

Externa specialister och experter 205 000 207 000 För idebärare och företagare 

Utbildningar och seminarier 130 000 132 000 För idebärare och företagare 

Företagsträffa r, aktiviteter 150 000 151000 För idebärare och företagare 

!T-infrastruktur, verktyg och mallar 97 000 99000 Gemensam infrastruktur 

Affärscoachmöte n, konferens kostnad 80 000 90000 För affärscoachkollegiet 

Kompetensutveckling benchmarking, 110 000 112000 För affärscoachkollegiet 

Marknadsföring 260 000 270 000 Gemensamt material för SPS 

Resekostnader 50 000 52 000 

Redovisning, revision, administration 115 000 117 000 

Lokaler 83 000 85000 

Telefon, IT, kontorskostnader 36 000 38000 

övriga kostnader 83 000 87000 Ingår bl.a avg'1ft till SiSP 

Summa 2894 000 2964 000 


