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Regionstyrelsen 

Aktuella projekt och förslag till beslut 

Arbetsutskottet foreslår Regionstyrelsen besluta enligt nedanstående: 

l. Öxnehaga Företagarskola, R24812 

Förslag till beslut: 
450.000 kronor 1:1-medel år 2013 
450.000 kronor l:l-medel år 2014, prognos 

S, reserverar sig mot forslaget till beslut. 

2. Arbetsintegrerande socialt fOretagande i Jönköpings län, R24812 

Förslag till beslut: 
658.730 kronor RF-medel år 2013 

Datum 
2013-01-31 

Antal sidor 
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3. Kollektivtrafikens betydelse i Jönköpings län - Pendlingsmönster fcir olika delar av 
arbetskraften, R26712 

Förslag till beslut: 
200.000 kronor RF-medel år 2013 

4. Förstudie - Destination Eksjö, Rl13 

Förslag till beslut: 
421.250 kronor 1:1-medel år 2013 
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5. Förstudie - Internationalisering av Share, R213 

Förslag till beslut: 
185.000 kronor l:l-medel år 2013 

6. Insikt Validering - Insikt kompetensutveckling 

Förslag till beslut: 
401.000 kronor l:l-medel år 2013 

536000 kronor l :l-medel år 2014, prognos 

Arbetsutskottet 

Bengt Dahlqvist Rolf Persson 

Datum 

2013-01-31 

Antal sidor 
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Underlag till projektbeslut 
Projel,tnamn: 
Projektägare: 
År och månad för projektstart: 
År och månad för projektavslut: 
Status: Nytt 

Tidigare beslut: 

Utbetalda medel: 

Öxnehaga Företagarskola 

Jönköpings kommun 

2013-02 

2014-12 

Projektägarens ansökan finns som bilaga. 

Regionförbundets kommentarer till ansökan: 
I syfte att med eget företagande som utgångspunkt bryta trenden vad gäller utanförskap i 
några utpekade bostadsområden i Jönköping med fokus på Öxnehaga har man valt att dra 
igång detta företagarprojekt. Trettio personer kommer efter en urvalsprocess att erbjudas alt 
fOrverkliga sin företagaride / alt. ta över ett företag beläget i något av de utpekade 
bostadsområdena. Man kommer att erhålla såväl ordinär fåretagamtbildning som kunskaper 
kring svensk affårskultur, regel verk m.m. Parallellt med detta kommer man att ges 
handledning i varierande form över projektperioden. 

J 

Det är värdefullt om man i länet etablerar flera olika metoder i att bryta ntanförskap bland 
grupper som ofta står längre från arbetsmarknaden. Genom det krav på spridning av metoder 
och erfarenheter samt kontakter med andra projekt inom sakområdet, vilket följer av vårt 
beslut, görs det möjligt får andra delar av länet att hämta erfarenhet och ta efter i valda delar. 

Ansökan uppfyller åtgärd enligt Regionala utvecldingsprogrammet, RUP: 
Under rubriken "Entreprenörskap och nyföretagande" inom Näringslivsområdet, anges som 
prioriterad åtgärd: Stärka kvinnor och ntlandsföddas företagande samt engagemang, 
inflytande och delaktighet i näringslivet. Inom sakområde Arbetsmarknad och 
kompetensförsöJjning talas som prioriterad åtgärd att ta till vara unga, ntlandsfödda, 
sjukskrivna, långtidsarbetslösa och f�llnktionshindrade på ett bättre sätt. 

REGION FÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 
Postadress: Box 255, SE-551 14 Jönköping 1 Besöksadress: Västra Storgatan 1 8  A 
Tel: 0361 07557 1 Fax: 036 10 20 1 6 1  E-post: regionforbundet@regionJonkoping.sa 
WWW.reglonjonkoping.se 

Datum 

Beteckning 

R24812 
Antal sidor 
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Ekonomisk bedömning till förslag till stödbelopp 
Kommunen har avsatt 2 miljoner kronor till projektet och man söker totalt 900 000 kr frän 
Regionförbundet, vilket utgör ca 31 % av kostnaderna. Deltagarnas försöIjning varierar men 
kan vara ersättning frän Försäkringskassan eller försöIjningsstöd men även lön från 
anställning kan forekomma. 

Förslag till särskilda villkor för beslut 
Utvärdering och erfarenhetsinhämtning och spridning förväntas ske på så sätt som framgår 
av ansökan och projektbeskrivningen. 

Beslutet avser projektets forsta verksamhetsår. För fortsatt finansiering krävs 
förlängningsansökan till Regionförbundet. Ansökan om utbetalning ska göras minst två 

gänger per år och senast 15 december innevarande år, annars kan projektbidraget för 

årets beslut förfalla. 

Medelsbeslut 

Ett-årigt medelsbeslut 
År 2013 

År20l4 

450 000 kr 
450 000 kr 

l :l-medel 
l :  l -medel, prognos 

Beslutet motsvarar 31 procent av den slutliga godkända kostnaden till projektet. 

Utbetalningsprognos 
År 2013 beräknar vi att betala ut: 400 000 kr. 

2 Nationell strategisk prioritering 
2a Nationell ämneskategorisering 

OECD-grupp 

OECD-änme 

Datum 

Beteckning 

R24812 
Antal sidor 
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Budgeten får projektet ser ut som f6ljer: 
År Ar 

Kostnader 2013 2014 
Egen personal 750 000 750 000 
(ink!. sociala avgifter) 

Antal timmar: 5940 

Lönekostnad per timme: 182 

Externa tjänster 150 000 150 00 
Lokalkostnader 120 000 120 000 
Investeringar (gäller inte medel O O 
från Regionförbllndet) 

Ovriga kostnader (ange 430 000 430 000 
kostnadsspecifikation i bilaga) 

Summa kostnader l 450000 1450 000 
Intäkter O O 
Summa 1450 000 1450 000 

Ar Ar 
Finansiär 2013 2014 
Jönköpings konunun l 000 000 1000000 
Regionförbundet Jönköpings län 450 000 4 50 000 
Summa 1450 000 1450 000 

Förutsättningar för beslutet 

Ar 
20 Totalt 

O 1 500 000 

O 300 000 
O 240 000 
O O 

O 860 000 

-
O 2900 000 
O O 
O 2900 000 

Ar 
20 Totalt 

O 2000 000 
O 900 000 
O 2900 000 

Regionf6rbundets riktlinjer samt handledning får ansökan om regionala projektmedel 
gäller, se www.regionjonkoping.se. 

Datum 

Beteckning 

R24812 
Antal sidor 

3(3) 
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Ansökan om regionala projektmedel 
Jönköpings län 

u 'fl . kl t ppgl er om proJe e 
Projektnamn 
Öxnehaga Företagarskola 
Projektperiod Sökt belopp från Regionförbundet 

(totalbelopp) 
l januari 2013 ·31 dec 2014 900 000 

u 'fl nk d Jppgl er om so an e 
Projektägare E-post 

ANKOI\i 

Dnr.Rlf1JlL.n,n., 

Totalkostnad 

2 900 000 

Jönköpings kommun kommunstyrelseCiiljonkoping,se 
Postadress Telefon 
Stadskontoret 036 - 105000 
Postnummer och ort Mobiltelefon 
551 89 Jönköping 
Organisationsnummer I CFAR-nummer** Plusgiro I Bankgiro 
212000-0530 19610575 341-9363 
Ar sökande momsredovisningsskyldig för projektet? Gäller ansökan medfinansiering för EU-stöd? 
lZl Ja D Nej D Ja lZl Nej *' Arbetsställenummer enligt statIstIska centralbyran (Tfn. 019·17 60 00) 

Projektledare 
Namn Telefon 
Camilla Littorin 036-105508 
E-post Mobiltelefon 
cami Ila, littorin(Cl)j onkop in g. se 070-5536670 

Ekonomihantering 
Namn Telefon 

Datum 

2012-11-10 

Blankettversion 

2010-03-02 

Antal sidor 
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Monika Raske 036-105520 �E�.p� o= s�t �=--�------------�-------------i·�M�o� b� iI·�te�le� f�on�---- ------------- ----------� 
monika.raske@ljonkopi"nQ.g,"'se=--_________ .L-=O-'-7=-3--=0�5=-52=-0:..: 2:..: 0'---________________ ___l 

. Projektbeskriyning med kostnads- och finansieringsbudget ska bifogas (se bilaga) '._ '- ,  " ., _, . - . -_c - ' __ ' _ " ,_" -,-_ --,. , _  - - . ,_- ' . '  

REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 
Postadress: Box 255, SE-55114 Jönköping I Besöksadress: Västra Storgatan 18 A 
Tel: 0 36 10 75 57 I Fax: 036 10 20 16 I E-post: regionforbundet@regionjonkoping.se 
www.regionjonkoping.se 
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Antal sidor 

Bilaga till ansökan om regionala projektmedel 
Jön köpings län 

Projek!namn 
@xnehaga Företagarskola 

Sammanfattning av ro'ekte! Max 2 000 tecken) 
Projektet är lokaliserat till Öxnehaga och drivs av Jönköpings kommun i samverkan med flera 
andra organisationer. Projektet syftar till att främja ökad sysselsättning och ökad integration 
genom att öka företagsamheten i ett antal socialt utsatta områden i kommlmen. Projektet 
omfattar områdena Huskvarna Söder, Råslätt, Österängen och Öxnehaga. 

Deltagarna i projektet utgörs av ca 30 personer som rekryteras i en löpande process där 
viktiga urvalsfaktorer är affårside, förmåga att tillgodogöra sig utbildningen, viljan hos den 
ensldlde att driva och utveckla ett nytt eller ta över ett befintligt företag samt 
arbetsmarknadsprognoser för olika yrken. Deltagarna ska i projektet förvärva hmskaper 
nödvändiga för att driva företag, samt ges stöd i form av individanpassad rådgivning rörande 
affårsutveclding. Projektet ska också stödja deltagarna att utveckla nätverk gentemot 
näringsliv och myndigheter. Utbildningen spänner över flera ämnesområden som är väsentliga 
för att starta och driva ett företag, exempelvis företagsekonomins grunder, arbets- och 
skatterätt samt samhällshmskap. Senare delen av projektet inriktas mot handledning vid 
företagsstart och syftar till att stödja deltagarna i deras uppstartlövertagande av företag. 

Anställd personal i projektet utgörs av en projektledare och en projektmedarbetare. Till 
projektet knyts också kompetens från samverkande organisationer och från andra externa 
aktörer. Den totala projekttiden är 24 månader men tiden för de enskilda deltagarna beror på 
deras behov och förutsättningar. Deltagarnas försörjning under projekttiden varierar. 
Deltagare kommer att kunna ha sin försörjning från exempelvis försäkringskassan eller 
försörjningsstöd, men det är också möjligt att delta i projektet även om man i dagsläget har en 
anställning. 

Projektet följs upp löpande och avslutas med en utvärdering. Uppföljningen ska göras på 
deltagarnivå och syftar till att följa upp projektet avseende såväl antalet nystartade/övertagna 
företag som genomförandet av projektets olika delar. 

Samverkan på regional nivå sker med ett par ESF-projekt i länet, däribland INFRA-projektet 
som drivs av GGVV-konmlun.ema samt Framtidscentrmn som drivs av Gislaveds Näringsliv 
AB. Därutöver anordnas regionala nätverksträffar och spridningsseminarier. 

�fte (Beskriv avsikten med projektet) . 
�rojelctet syftar till ökad företagsamhet i områdena Huskvarlla Söder, Råslätt, Öxnehaga och 
Osterängen samtJuuskapsspridning i Jönköpings län. Detta förväntas öka sysselsättningen, 

REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 
Postadress: Box 255, SE�551 14 Jönköping I Besöksadress: Västra Storgatan 1 B A 
Tel: 036 10 75 57 I Fax: 036 1 0 20 16 I E-post: regionforbundet@regionjonkoping.se 
www.regionjonkoping.se 
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t utveckla näringslivet och förbättra integrationen. 

Mål (Vad ska 
Se "Syfte" 

Mål rupp (Vem/vilka vänder sig projektel till?) 
Invånare i förvärvsaktiv ålder boende i områdena Öxnehaga, Råslätt, Öster1mgen och 
Huskvarna Söder ELLER med avsikt att starta eller ta över företag i dessa Olmåden. 

Genomförande (Hur ska projeklet genomföras, vilka aktiviteter är planerade? 
I bifogade projektplan finns en mer utförlig beskrivning av genomförandet av projektet. 
Projektet består av delarna förprojektering, Fas 1 -3 samt avslutningsvis uppföljning och 
utvärdering. Förprojektering avser rekrytering av deltagare i projektet samt uppbyggnad av 
projektadministration, etablering av projektlokal m.m. Extern utvärdering sker löpande. 

Antal sidor 

3(5) 

Fas I innehåller bland annat upprättandet av individuella handlingsplaner för deltagarna. Den 
individuella handlingsplanen upprättas utifrån en särskild metod benämnd "Då-Nu-Sedan". 
Parallellt genomförs utbildningsinsatser, bl a om samhällsstrukturer och omvärldsanalys. 

l .Fas 2 genomförs utbildningsinsatser om nyföretagande och samtidigt pågår 
utvecklingsarbete med deltagarnas affårsideer och affårsplaner. Stmia eget information 
genomförs i samverkan med NyföretagarCentrum och Almi. Kompetenser knyts till projektet 
från bankväsende, försäkringsbolag och Skatteverket. 

I Fas 3 nedtonas utbildningsinsatserna och mer fokus läggs på handledning i samband med 
deltagm-nas start/övertagande av företag. Handledningen syftar till att successivt bli mer och 
mer behovsstyrd. Nätverkande och marlmadsföring prioriteras i denna fas. 

Projektet avslutas med uppföljning av de nystm-tade företagen och en sammanfattning av den 
löpande externa utvärderingen av projektet. I en slutrapport analyseras såväl genomförandet 
av projektet som lokal- och regionalekonomiska effekter av projektet. 

Tidplan (Ange när i tiden projektet ska genomföras samt vilka aktiviteter som ska ske) 
Förprojektering och rekrytering 2013 -01-01 2013 -03 -3 1  
Förberedande utbildning 2013 -04-01 2013 -09 -3 0 
Företagarskola + Handledd företagsstart 2013 -10-01 2014-09 -3 0 
Uppföljning och utvärdering 2014-10- 01 2014-12-3 1  - --
Regionala utvecklingsprogrammet för Jönköpings län (RUP) (Beskriv projektets koppling till det 
re ionala utvecklings rogrammet som du kan ladda ner på www.regionjonkoping.se) 
Projektet Öxnehaga Företagarskola har en mycket nära koppling till flera av-de prioriterade
åtgärderna i RUP. Inom insatsområdet Näringsliv framhålls att kvinnors och utlandsföddas 

REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 
Postadress: Box 255, SE·55114 Jönköping I Besöksadress: Västra Storgatan iSA 
Tel: 036 10 75 57 1 Fax: 0361020 16 1 E··post regionforbundet@regionjonkoping.se 
www.regionjonkoping.se 
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Antal sidor 

företagande och delaktighet i näringslivet ska stärkas. Inom insatsområdet Arbetsmarknad och 
kompetensförsörjning framhålls att insatser ska genomföras som främjar ökad mångfald och 
delaktighet på arbetsmarknaden. 

Horisontella kriterier (Beskriv på vilket sätt projektet beaktar miljö, integration och mångfald, folkhälsa samt 
jämställdhet) 
Projektet syftar till att åstadkomma ökad integration i samhället genom att främja företagande 
i några socialt utsatta bostadsområden i Jönköpings kommun och att därmed öka graden av 
egenförsörjning i de alduella områdena samt att öka mångfitlden i det lokala näringslivet. 
Bostadsområdena kännetecknas för närvarande av en förhållandevis låg sysselsättnings grad 
och en hög andel befolkning med utländsk bal'grund. Vid rekrytering av deltagare till 
projehet kommer en jänm könsfördelning eftersträvas. Lyckas projehet kommer det att 
resultera i fler sysselsatta i de al,tuella områdena vilket kan förväntas ha betydelse för såväl 
integration, folkhälsa, mångfald och j ämställdhet. 

Ordinarie verksamhet - projekt (Specificera vad som är särskiljande och unikt) 
Öxnehaga Företagarskola är ett nytt projekt i Jönköpings kommun. Samverkan med 
Mikrofinansinstitutet, för hjälp med finansiering av nya företag, har aldrig tidigare skett i 
Jönköping. Kommunen planerar att genomföra verksamheten under två år i syfte att pröva om 
denna verksamhet kan bidra till att fler personer i de aktuella områdena kan komma ut på den 

4(6) 

reguljära arbetsmarknaden o::. co: h=-b",l=i-=osJ",· a=.·lv:.cD:.:öc:.rs::.:0o:·I]",· a= n=d= e�. 
_ ___________ ____ ---' 

Spridning (Ange hur information om projektet ska spridas) 
Under projektets genomförande kommer ett antal olika spridningsseminarier genomföras i 
samverkan med andra ESF-projekt i regionen. I projektet planeras också nätverksträffar med 
befintligt näringsliv i regionen. Företagarskolan planeras avslutas med en mindre mässa dit 
bland andra lokala och regionala media kommer att bjudas in. 

Uppföljning/utvärdering av projektet 

Projektet kommer att utvärderas av en person som är fristående från projektet utifrån i förväg 
fastställda kriterier (se projektplan). Resultatet av utvärderingen återrapporteras till 
kommunstyrelsen, Jönköpings kommun samt till övriga samverkansparter i proj ektet. 
Utvärderingen dokumentera=-s =-i .:;en==-::sl=ITo:i"'ft=:li"' gc:r2apLP"- o=-: rt:.:.'--_ _______ _ 

REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 
Postadress: Box 255, SE-551 14 Jönköping I Besöksadress: Västra Storgatan 18 A 
Tel: 036 10 75 57 1 Fax: 036 1020 16 1 E-post: regionforbundet@regionjonkoping.se 
www.regionjonkoping.se 



Kostnadsbudget" 
Kostnadsslag Ar 2013 

Egen personal 750000 
(inkl. sociala avgifter) 
Antal timmar: 
5940 
Lönekostnad per timme: 
1 82 ----
Externa tjänster 150000 

f----
Lokalkostnader 120000 
Investeringar (gäller inte O 
medel från 
Regionförbundet) 
Övriga kostnader (ange 430000 
kostnadsspecifikation i 
bilaga) 
Summa kostnader 1 450 000 
Intäkter -
Summa (A) 1450 000 

Finansiering" 
Finansiär Ar 2013 

clSi�köpings kommun 1 000 000 

Regionförbundet 450 000 

Summa (B) 1450 000 - -
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Ar2014 Ar 20 

750000 

1 50000 

120000 

O 

430000 

1450 000 
- -

1450 000 

Ar2014 Ar 20 

l 000 000 

450 000 

1450 000 

Ar20 

O 
-

O 

Ar 20 

O 

Datum 

2012-11-10 

Blankettversion 

2010-03-02 

Antal sidor 
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Totalt 
---

1 500 000 

300 000 

240 000 

O 

860 000 

O 2 900 000 
- O 

O 2 900 000 

Totalt 

2 000 000 

900 000 

O 

O 

O 

O 

O 2 900 000 --

"Tabellerna för kostnadsbudget och finansiering summeras automatiskt. Genom att använda tab-tangenten 
mellan fälten, -får du fram rätt summa direkt. Observera alt summan i (A) måste överensslämmamed summan 
i�_ 

-

REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 
Postadress: Box 255, SE·551 14 Jönköping I Besöksadress: Västra Storgatan 18 A 
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Underlag till projektbeslut 
Projektnamn: 

Projektägare: 
År och månad för projektstart: 
År och månad för projektavslut: 
Status: 

Tidigare beslut: 

Utbetalda medel: 

Arbetsintegrerande socialt företag i Jönköpings 

län 

FoUrum, Regionförbundet Jönköpings lån 
2013-03 

2013-12 

Nytt 

Proj ektägarens ansökan finns som bilaga. 

Regionförbundets kommentarertill ansökan: 
I förstudien avser man undersöka förutsättningarna till att etablera en plattfonn och ett 
samarbetspartnerskap i lånet i samverkan med lånets kommuner för frågor gällande socialt 
företagande samt samla befintlig kunskap och kompetens samt identifiera kunskapsbehov. 
Om förstudien ger grund för detta, avser man i nästa steg söka EU-medel i kommande 
strukturfondsperiod för ett genomförandeprojekt. 

En fungerande stödstruktur för att systematiskt arbete med socialt företagande i hela länet 
ger förutsättningar för fler i arbete utifrån sina förutsättningar. Detta bidrar till regionens 
utveckling samtidigt som utanförskap och ökad integrering i samhället förbättras. Detta i sin 
tur har stor betydelse för berörda individer. 

Ansökan uppfyller åtgärd enligt Regionala utvecklingsprogrammet, RUP: 
Under insatsOlmåde Arbetsmarknad och kompetensförsörjning fill1ls som prioriterad åtgärd 
att ta tiUvara den resurs som unga, utlandsfödda, sjukskrivna, långtidsarbetslösa och 
funktionshindrade utgör, det vill säga mäll1liskor som mänga gånger hamnar i utanförskap. 

REGJONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 
Postadress: Box 255, SE�5511 4  Jönköping I Besöksadress: Västra Storgatan 1 8  A 
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Ekonomisk bedömning till förslag till stödbelopp 
Proj elelägaren avser projektanställa en person på 70 % under tio månader för att genomföra 
förstudien. Till detta kommer expertmedverkan samt diverse omkostnader. Härutöver 
kommer medarbetare och politiker runt om i länet att lägga egen arbetsinsats vid medverkan 
i seminarier, utbildningar m.m. till ett beräknat värde av 666 000 kr. I ett kommande 
genomförandeprojekt förvåntas EU och ingående kommuner bära en betydande del av 
finansieringen. 

Förslag till särskilda villkor för beslut: 
Ansökan om utbetalning ska göras minst två gånger per år och senast 1 5  december 
innevarande år, annars kan projektbidraget för årets beslut förfalla. 

Medelsbeslut 

Ar 2U13 658730 kr RF-medel 

Beslutet motsvarar 100 procent av den slutliga godkända kostnaden till projektet. 

Utbetalningsprognos 
År 2013 beräknar vi att betala ut: 500 000 kr. 

2 Nationell strategisk prioritering 
2a Nationell ämneskategorisering 

OECD-grupp 
OECD-ämne 

Finansiering 

Budgeten för projektet ser ut  som följer: 
År 

Kostnader 2013 ._-�-
Egen personal 357840 
(ink!. sociala avgifter) 

Antal timmar: 

1120 
Lönekostnad per timme: 

3 19,50 
Externa U änster 80 000 

------------- --------
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Referens 
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Lokalkostnader 

Investeringar (gäller inte medel 

från Regionförbundet) 

Ovriga kostnader (ange 

kostnadsspecifikation i bilaga) 

Summa kostnader -
Intäkter 

Summa 

Finansiär 

Regionförbundet Jönköpings län 

(Värde av egen arbetstid som 

kommer att läggas ner av tjänste-

män och politiker i länets 

kommuner har beräknats till: 

ca. 666 000 kr.) 

Summa 
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Regionfårbundets riktlinjer samt handledning for ansökan om regionala projektmedel 
gäller, se www.regionjonkoping.se" 
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Datum �� 2013-01-03 
• 

�� 
REGION FÖRBUNDET 

JÖNKÖPINGS LÄN 

Ansökan om regionala projektmedel 
Jönköpings län 

Projekt (markera aktuell ruta) 
[ l2J Ny ansökan - förstudie I D Ny ansökan - projekt I D Förlängningsansökan* 

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

Uppgifter om �rojektet 
Projektnamn 
Arbetsintegrerande socialt roretagande i Jönköpings län 
Projektperiod Sökt belopp från Regionförbundet Totalkostnad 

(totalbelopp) 
l mars 2013 - 31 dec 2013 658730 658730 

Uppgifter om sökande 
Projektägare E-post 
FoUrum, Regionfcirbundet Jönköpings län karin. westling@regionjonkoping.se 
Postadress Telefon 
Box 255 036-102 022 
Postnummer och ort Mobiltelefon 
551 14 Jönköping 076 11592 48 
Organisationsnummer I CFAR-nummer"* Plusgiro I Bankgiro 
222000-1610 43290212 5043-8761 
Ar sökande momsredovisningsskyldig för projektet? Gäller ansökan medfinansiering för EU-stöd? 
l2J Ja D Nei D Ja lZl Nei ** .. 

Arbetsstallenummer enligt Statistiska centralbyran (Tfn. 019�17 60 00) 

Projektledare 
Namn 
Pemilla Friberg 
E-post 
pemilla.friberg@regionjonkoping.se 

Ekonomihantering 
Namn 
Torbjörn Roas 
E-post 
torbjorn.roos@regionjonkoping.se 

Telefon 

Mobiltelefon 
072 52 58 404 

Telefon 

Mobiltelefon 
072-5258403 

Projektbeskrivning med kostilåds: ÖC!' fin<insleringsbl.ldgefskabifogas (se bilaga) . - ', - ,-- ,- '; ......... :-', ' -' - ' -, - '  --'o ' - ' - . ' - - ,  - • . 

Underskrift av behörig att företräda sökanden 
U er�<rift ttt)�� _ 

. 
_____ _ 

Namnförtydligande T
Karin Westling 

REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 

LOrt och datum 
Jönköpmg 311-2013 

Postadress: Box 255, SE-551 14 Jönköping I Besöksadress: Västra Storgatan 18 A 

Tel: 03610 75 571 Fax: 036 10 20 161 E-post: regionforbundet@reglonJonkoping.se 
www.reglonjonkoplng.se 



Datum �'& 2013-01-18 
• 9" Blankettversloll 

2010-03-02 

REGION FÖRBUNDET 
JÖNKÖPINGS LÄN 

Antal sidor 

Bilaga till ansökan om regionala projektmedel 
Jönköpings län 

Pro"ektnamn 
Arbetsintegrerande socialt företagande i Jönkö ino-s län 

Sammanfattning av rojektet (Max 2000 tecken) 
Det har under några år pågått initiativ och verksamhet kopplat till arbets integrerande socialt 
företagande i Jönköpings län med skiftande resultat Fokus har legat på start av företag. 
De erfarenheter som gjorts har lett fram till önskemål från socialcheferna i länet att gripa sig 
an frågorna länsövergripande och har givit FoUmm, kommunernas utvecklingspartnerskap, 
samordningsuppdraget. 
Man upplever sig sakna adekvat kunskap gällande företagande samt inte hittat balansen 
mellan att stödja och att styra i de enskilda företagen. Genom att lyfta frågorna till ett 
länsperspektiv och samverka i partnerskap med olika aktörer, med olika kompetenser ses 
möjlighet att samla behövlig kompetens och skapa hållbara fömtsättningar för utveckling av 
arbetsintegrerande socialt företagande i länet, i linje med EU 2020 strategin om smart, hållbar 
tillväxt för alla. 

Människor, aktuella fOr sociala fOretag, blir inte entreprenörer utan stöd. Det krävs stöd både 
vid start och för att möjliggöra drift över tid. Som vid allt företagande finns "fömtsägbara" 
variabler gällande tex. utbildning, ekonomihantering, juridik osv. För de sociala företagen 
tillkommer fokuset på sociala mål och relationen till offentlig sektor som alltid föreligger, 
men som ser olika ut beroende tex. på vilka målgrupper som arbetar i företaget. 
I denna förstudie ska ett förslag på hur en regional stödstmktur/plattform med syfte att gynna 
och underlätta start och drift av arbets integrerande sociala företag i Jönköpings län arbetas 
fram. - En infrastruktur som har bärighet både organisatoriskt och juridiskt. Som skapar ny 
lUll1skap och tar vara på befintlig. Beprövade företagsstödjande verktyg och befintliga 
stmkturer i länet kommer att tas till vara. 
Även kunskapsinventering och kunskapsökning som möjliggör genomförande kommer att 
ske. Primärkommunala nämnden har givit FoUrum uppdraget att arbeta fram 
förstudieansökan. 
Förutom projektpersonal kommer kommunerna gemensamt att arbeta minst 3 OOOh i 
förstlIdien, vilket de medfinansierar med. Se bilaga. 
Satsningen ska ske i flera steg. Förstudien lägger gnmden och kommer att innefatta en 
genomförandeplan med sikte på kommande programperiod inom EU. Vid övergång från 
projekt kommer en framarbetad plan för finansiering över tid att finnas. 
Förstudien kommer att genomföras i samverkan mellan kommunal och regional utveckling, 
Regionfårblmdet Jönköpings län. 

REGJONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 

Postadress: Box 255, SE·551 14 Jönköping 1 Besöksadress: Västra Storgatan 18 A 

Tel: 036 1075 57 1 Fax; 036 10 20 1 6 1  E·post reglonforbundet@reglonjonkopiJ)g.se 
WNW.regionJonkoping.se 
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Datum �� 2013-01-18 
• .,,� BlankettversIon 

2010-03-02 

REGION FÖRBUNDET 
JÖNKÖPINGS LÄN 

Antal sidor 

Syfte (Beskriv avsikten med projektet) 
Regional stödstruktur 
Syftet med förstudien är att undersöka förutsättningarna för en regional stödstrukturlplattform 
som gynnar och underlättar start och drift av arbetsintegrerande sociala företag i Jönköpings 
län. - En infrastruktur som har bärighet både organisatoriskt och juridiskt. Som skapar ny 
kunskap och tar vara på befintlig. Beprövade företags stödjande verktyg och befintliga 
strukturer i länet kommer att tas till vara. 

Kunskapsökning och kompetenskartläggning 
Förstudien syftar även till att kartlägga befintlig kunskap och erfarenhet i länet som gynnar 
utveckling av arbetsintegrerande socialt företagande samt vilken kompetensförstärkning som 
behövs inom området. 
Kunskapsökning kommer att ske i förstudien. 

Mål (Vad ska projektet uppnå för resultat?) 
* Förslag på hur en regional stödstmktur/plattform som gynnar start och drift av 
arbetsintegrerande sociala företag i Jönköpings län kan utformas samt vad den bör omfatta. 
* Sammanställning av befintlig kunskap i länet som gynnar arbetsintegrerande socialt 
företagande 
* Kartläggning över behov av fördjupad kunskap hos projektets målgrupper 
* Ökad kunskap kring arbetsintegrerande socialt företagande i Jönköpings län. 
* Ett samarbetspartnerskap baserat på "penta helix" dvs. offentlig sektor, näringsliv, akademi, 
aktörer inom social ekonomi och eldsjälar inför fortsatt arbete. 
* En framarbetad plan för projektgenomförande med sikte på kommande programperiod inom 
EU. 

Målgru (Vem/vilka vänder sig projektet till?) 
Projektets primära målgrupp är politiker och tjänstemän inom offentlig sektor, aktörer inom 
den sociala ekonomin samt näringslivsrepresentanter. 

Genomförande (Hur ska projektet genomföras. vilka aktiviteter är planerade?) ___ " __ _ 
Inför ansökan: 
F ör att uppnå Europa 2020 strategin om smart, hållbar tillväxt för alla krävs ett starkt 
entreprenörskap inom den sociala ekonomin. Tillväxt för alla innebär att ekonomin bör 
stimuleras med hög sysselsättning samt med social och territoriell sanunanhållning, områden 
där den sociala ekonomin pekas ut med centrala fördelar. Det största hotet mot en hållbar 
tillväxt är att en allt får stor del av befolkning befinner sig i ofrivilligt utanförskap. 
De arbetsintegrerande sociala företagen vidgar arbetsmarknaden och gör den tillgänglig fdr 
fler. I linje med detta har FoUmms styrgmjJP, dvs. socialcheferna i länet, uttryckt vilja till 
länsövergripande arbete gällande arbetsintegrerande socialt företagande och har givit FoUrum 
- Arbete och delaktighet, samordningsuppdraget utifrån sin roll som kommunernas 
utvecklingspartnerskap. ___ """ __ _ 

REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 

Postadress: Box 255, SE-551 14 Jönköping r Besöksadress: Västra Storgatan 18 A 
Tel: 036 1 0  75 571 Fax: 036 10 20 1 6 1  E-post: reglonforbundet@regionjonkoping.se 
www.regionjon!coping.se 
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Underlag för ansökan hösten 201 2: 

REGION FÖRBUNDET 
JÖNKÖ?INGS LÄN 

" FoU-ledare Pernilla Friberg har samlat in tankar och behov hos länets kommuner. 
* Primärkommtmala nämnden gav i november uppdraget att fardigställa en ansökan om 
förstudie. 

Antal sidor 

4(13) 

* 3 O personer från 1 0  kommuner samlades för dialog och workshop. Representanter från SKL 
samt Temagruppen Entreprenörskap och företagande fanns på plats och viII följa det fortsatta 
arbetet. 
* Workshopdag med ca 25 personer från sex av länets befintliga arbetsintegrerande sociala 
företag. 
* Omvärldsbevakning genom bland annat nyproducerade studier 

Samtliga aktörer har i förarbetet uttryckt behov av ökad kompetens kring arbetsintegrerande 
socialt företagande. Det saknas genomarbetade policy och styrdokument med 
implementeringsstrategier kopplade tiII konkreta mål gällande socialt företagande och 
upphandling med sociala hänsyn. Så även rutiner för stöd och vilka möjligheter sociala 
företag och de som arbetar där kan erbjudas. Det behöver "krattas i manegen" så att säga. 
Detta kräver kunskap varvid grundläggande kunskap kring socialt företagande i var 
medverkande kommun är en del av förstudien. 
Politiker och tjänstemän i offentliga organisationer måste kUlll1a känna sig trygga i att det som 
görs kring socialt företagande ligger i linje med rådande lagstiftning. 
En stödstrukturlplattform med samlad kompetens som stöd både för de sociala företagen, vid 
start och drift, och för intressenter nmt om, ses som möjlig väg tiII hållbar utveckling för 
arbetsintegrerande socialt företagande i länet. Ett resurseffektivt sätt att skapa samordning och 
möj Iighet till likuande förutsättningar till stöd i hela länet. 

Regeringen har antagit följande definition av arbetsintegrerande sociala företag: 
"De arbetsintegrerande sociala företagen är företag som driver näringsverksamhet och 
producerar och säljer varor och/eller 1jänster 
* Med övergripande ändamål att integrera mälll1iskor som har stora svårigheter att få och/eller 
behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle .. 
* Som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl 
dokumenterat sätt. 
* Som i huvudsak återinvesterar sina vinster i egna eller liknande verksamheter 
" Som är organisatoriskt fristående från offentlig sektor" 

"De arbetsintegrerande sociala företagen är företag som driver näringsverksamhet och 
producerar och säljer varor och/eller tjänster" 
De sociala företagen, likt alla andra fåretag, behöver göra affarer för att överleva. Det handlar 
om näringslivsfrågor, om än utifrån en "otraditioneII" logik 
Då näringsliv är ett av fern strategiska verksamhetsområden för utvecklings- och tillväxtfrågor 
i länet är området för regional utveckling inom näringslivsområdet, Regionförbundet, en 
naturlig del i projektet. 

REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 
Postadress: Box 255, SE-551 14 Jönköping I Besöksadress: Västra Storgatan 18 A 
Tel: 036 1 07557 J Fax: 036 10 20 16 I E-post reglonforbundet@ragionJonkoping.se 
www.regionJonkoplng.se 
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Antal sidor 

"Med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller 
behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle." 
Det finns ingen speciell målgmpp för sociala företag utan de utgör en plattform för alla 
människor som står utanför arbetsmarknaden och inte kan ta sig in av egen kraft. 
Att driva företag som säkerställer balans mellan sociala och ekonomiska mål är en konst. Det 
kräver olika kompetenser och stöd samt förståelse för den logik, utifrån vilka företagen 
existerar. 

"Som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl 
dokumenterat sätt." 
Delaktighet, möjlighet att påverka och demokratisk stmktur utgör grunden. Att de som arbetar 
och verkar inom företagen gör det av egen fri vilja är en framgångsfaktor. 

"Som i huvudsak återinvesterar sina vinster i egna eller liknande verksamheter" 
Att sociala företag inte får gå med vinst är en myt. Självklart behöver de sociala företagen en 
ekonomisk stabilitet för att överleva. 
Dock skiljer sig de sociala företagens logik från annat företagande i allmänhet genom att i de 
sociala företagen är de monetära resurserna medel för att nå sociala mål. Dvs. 
vinstmaximering är inte målet. 

"Som är organisatoriskt fristående från offentlig sektor" 
Sociala företag drivs inte av kommuner och är därmed inte en del av den kommunala 
verksamheten. Däremot har de arbetintegrerande sociala företagen alltid en relation med 
offentlig sektor utifrån de som arbetar där. Kommunerna, tillsammans med andra 
myndigheter, utgör ett mycket viktigt och avgörande stöd till företagen. 

Del av den sociala ekonomin 

5(13) 

De arbets integrerande sociala företagen är en del av den sociala ekonomin, dvs. den del av 
samhället som inte är offentlig och inte privat utan som utgörs av organiserad verksamhet som 
primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt 
fristående från offentlig sektor. Dessa social och ekonomiska verksamheter bedrivs 
huvudsakligen i föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande sammanslutaningar. 
Verksamheterna har samhällsnytta och/eller medlemsnytta, och inte vinstintresse, som främsta 
drivkraft. 

Genomförande: 
Arbetet inleds med att proj ektsamordnare och en styrgrupp tillsätts. Styrgmppen kommer att 
bestå av representanter från kommunerna i länet, social ekonomi, Regionförblffidet 
Jönköpings län: Regional utveckling - Näringsliv och Kommwlal utveckling - FoUrum Arbete 
och delaldighet samt proj ektledare. 
Referensgrupper.kf.lmmer att knytas till projektet utifrån sp..ecifik kompetens. Bia. befintiliga 

REGION FÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 
Postadress: Box 255, SE-551 14 Jönköping I Besöksadress: Västra Storgatan 18 A 
Tel: 036 1075571 Fax: 036 10 20 16 1 E-post: regionforbundet@regionjonkoplng.se 
www.regionJonkopJng.se 
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Antal sidor 

sociala fOretag, Coompanion, aktörer från id6burna organisationer, Arbetsfdrmedlingen, 
fackföreningar, folkbildningen, näringslivsrepresentanter och Jönköping Academy är 
naturliga aktörer i dessa grupper. En struktur fdr referensgrupper samt tillsättande av de 
samma kommer att ske i början av projektperioden. Erfarenheter från andra delar av landet, 
adekvata fdr detta arbete, kommer att inhämtas. 
Utifrån omfattningen av medverkande aktörer i fOrstudien kommer arbetets olika delar ske 
parallellt med varandra under hela projektperioden och utgå ifrån en ständig 
omvärlds bevakning. Detta reser krav på samordning och stmktur, vilket kommer att hanteras 
genom delrapporteringar som byggs på till en helhet i slutet av projektperioden. 

En hållbar satsning kring stöd till förmån för arbetsintegrerande sociala företag kräver 
medvetna politiska beslut. Därav kommer kunskapsinsats gällande arbetsintegrerande socialt 
företagande riktad mot politiker ske i förstudien. 

6(13) 

Mycket av omvärldsbevakning, kunskapsinhämtning (lokalt, regionalt, nationellt och 
internationellt), kLmskapsspridning, kartläggning och struktur inom förstudien kommer att 
utföras av projektpersonalen. Kommunerna kommer att arbeta minst 3 120h i förstudien vilket 
de medfinansierar med. (se bilaga) En redovisningsmtin fdr detta kommer att arbetas fram. 
Arbetet kommer att ske verksamhetsnära dvs. i samverkan med de som berörs. Styrgmppen 
och referensgmpper kommer att spela en viktig roll. Inhämtad kunskap behöver anpassas till 
regionala förutsättningar och önskemål här i Jönköpings län. 
Samtliga berörda aktörer behöver känna, och se, sin del i det länsövergripande arbetet. Därav 
kommer delar av kunskapsinhämtningen ske med expertmedverkan och utgå från teman med 
medverkan av nyckelpersoner ur fdrstudiens målgmpper. Workshopform kommer att 
användas för att ta vara på befintlig kunskap samt maximera kunskapsspridningen. 
Exempel på teman: 
Modeller på stödstmkturer för arbets integrerande socialt företagande 

Konsortimodell 
Karriärstöd 
Hur kan beprövade företagsstödjande verktyg så som tex. inkubator och sience 
park system kopplas till socialt fdretagande? 

De arbetsintegrerande sociala fdretagens samarbete med den offentliga sektorn - policys och 
konkreta exempel. 

Samarbete mellan sociala fdretag och kommlmer 
Samarbete mellan sociala företag och Arbetsförmedlingen 
Överenskommelsen kan det var ett verktyg? 

Avknoppning 
Vad menas med avknoppning? 
Möjligheter och svårigheter 
Vad behöver kommunen och personalen fOr stöd? 

___ -'Vc:a:::d:..:säger lagen? 

REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 
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Upphandling eller överenskommelse om stöd? 
Sociala kriterier och sociala hänsyn 
Är det laglig med sociala kriterier? 
Vad säger EU om detta? 
Vanliga former för upphandling enligt LOU är vanligt'? 
Är LOV ett bättre verktyg som samverkan mellan offentlig sektor och sociala 
företag än LOU? 
Reserverade kontrakt 
Överenskommelse om stöd 
Vad säger lagen? 
rop 

Finns konkurrensproblematik? 
Är konkurrenslagstiftningen hinder för stöd till socialt företagande? 
Utgör Statsstödsreglerna något hinder? 

Finansiering och investering 
Organisation, uppföljning och utvärdering 

Då det är en förstudie ligger det i sakens natur att det krävs öppenhet för att även andra teman 
kan komma att bli aktuella att undersöka under arbetets gång. 

Kunskapsökning och kompetenskartläggning 
Förstudien syftar även till att kartlägga befmtlig kunskap och erfarenhet i länet som gynnar 
utveckling av arbets integrerande socialt företagande samt vilken kompetensförstärkning som 
behöves inom området. 
Som nämns ovan kommer workshops att användas för att fånga in befintlig kunskap i länet 
samt öka den samma. Utvärdering kommer att ske i samband med var workshop för att 
identifiera kompetensbehov utifrån de olika temana. 
För att fånga kunskapsbehovet övergripande hos projektets målgrnpper kommer enkät att 
användas. 

F ör att uppnå förstudiens resultat kommer: 
*Omvärldsbevakning, kunskaps inhämtning, (lokalt, regionalt, nationellt och internationellt) 
kunskaps spridning, kartläggning och sammanställning ske av projektpersonal. 
*Workshops enligt ovan att genomföras 
*Erfarenheter från referenspgrnpper att tas tiII vara 
*Utvärdering av kunskaps behov utifrån vart tema som berörs i förstudien 
*Enkät för kartläggning av övergripande kunskapsbehov 
* Samarbetsaktörer att identifieras och bjudas in för samarbete inför fortsatt arbete 
*Styrgruppen kormner att fungera som arbetsgrupp för framarbetande av plan för 
projektgenomförande inklusive fmansieringsmodelI. 

Ett semin_�rium där förstudiens resultat presenteras kommer att genomföras i slutet av 

REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 
Postadress: Box 255, SE-551 14 Jönköping 1 Besöksadress: Västra Storgatan 1 8  A 
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förstu dien. Tanken är att detta seminarium ska fungera som startskott och kick off för fortsatt 
länsövergri ande arbete. 

Tid plan (Ange när i tiden projektet ska genomföras samt vilka aktiviteter som ska ske) 
Rekrytering av proj ektsamordnare 2013-03 2013-03 
Samrriansättning av styrgrupp 2013-03 2013-03 
Styrgruppsmöte får beslut och infonnation. 2013-03 2013-04 
Fastställande av utvärderingsplan - styrgrupp 2013-03 2013-04 
Refemsgrupper 2013-04 201 3-12 
Beslut gällande förstudiedisponering - styrgrupp 2013-03 2013-04 
Kunskapsspridning gällande arbetsintegrerande socialt 2013-04 201 3-12 
företagande 
Temaworkshops för kunskapsinhämtning 2013-05 2013- 1 1  
(se vidare under genomförande) 
* Identifiering av samarbetspartners baserat på "penta 2013-04 201 3-12 
helix" dvs. offentlig sektor, näringsliv, akademi, aktörer 
inom social ekonomi och eldsjälar. 
* Erforderlig kunskapsinhämtning, kartläggning och 
sammanställning 
* Delrapportering, löpande i samband med 2013-04 2013-1 1 
styrgruppsmöte. 
* Sammanställning och slutrapportering 2013- 1 1  2013-12 
* Resultatkonferens 2013-12 2013-12 

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

8(1 3) 

Jönköpings län är känt för sin utpräglade entreprenörsanda och har utvecklats till en av landets 
mest dynamiska småfåretagarregioner. Det innebär att det inom länet finns en god kunskap att 
ta till vara på vid utveckling av det arbetsintegrerande sociala företagandet. Samtidigt påtalas i 
den regionala utvecklingsplanen att det behövs fler entreprenörer och nyföretagare i länet 
inom olika branscher. Att det alltid är angeläget att genom olika initiativ stimulera kvinnors 
och mäns kreativitet och företagsamhet. 
Som lyfts fram i den regionala utvecklingsplanen är den den sociala ekomin en viktig aktör 
vid sidan av det privata och offentliga näringslivet. Verksamheter som drivs i exempelvis 
koopteraiv form ger bland annat områden med små fårutsättningar möjlighet att driva 
tillväxtf6retag och därmed behålla både befolkning och tillväxtkraft. Samtidigt förstärks den 
lokala demokratin genom medborgarnas egna engagemang och delaktighet. 

Samverkan mellan samhällssektorer 
En länsövergripande satsning kring arbetsintegrerande socialt företagande kräver ett brett 
partnerskap. Olika aktörer har olika roller. 

REGION FÖRBUNDET JÖNKÖPJNGS LÄN 
Postadress: Box 265, SE·551 14 Jönköping I Besöksadress: Västra Storgatan 18 A 
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I förstudien kommer samarbetspartners att identifieras baserat på "penta helix" dvs. offentlig 
sektor, näringsliv, akademi, aktörer inom social ekonomi och eldsjälar. Den starka förankring 
som den sociala ekonomins organisationer har i Jönköpings län ska tas till vara. 

Arbetsmarknad 
Genom fler arbetsintegrerande sociala företag i länet skapas fömtsättningar får att nå målen 
om att bättre ta vara på alla människors resurser i arbetslivet som uttrycks i den regionala 
utvecklingsplanen. Genom att vidga arbetsmarkanden skapas utrymme får människor som har 
svårt att göra sig gällande tex. pga funktionsnedsättning. Som påtalas i regionala 
utvecklingsplanen är det angeläget att offentliga aktörera stöttar insatser och resurser för 
utbildning och vidareutbildning får gmpper som har svårigheter att ta sig in på 
arbetsmarknaden. Genom att undersöka förutsättningarna för en stödstruktur med syfte att 
stödja utveckling och drift av sociala företag i länet tas ett steg i denna riktning. 

Kluster och innovationssystem 
I den regionala utvecklingsplanen för Jönköpings län konstateras att kluster och 

innovationssystem ofta är effektiva verktyg för att genomföra en sammanhållen och hållbar 
tillväx:tpolitik för innovation och entreprenörskap. 
Sociala innovationer är innovationer som är sociala både vad gäller målsättning och 
medel, innovationer som blir sociala, inte sociala företeelser som kan uppfattas som 
innovativa. Sociala innovationer är således kommersiella ideer och arbetsmetoder som 
bemöter sociala frågor och problem. 
Politiska mål om hållbarhet finns från EV, i EV2020, till lokalt, i upphandlingslagstiftningen, 
där man uppmanas att ta social och miljörelaterad hänsyn. 
Kluster tar form när när företag skapar värde för varandra. Stödstruktur som är fokus för 
denna förstudie kan mycket väl vara starten på kluster för sociala företag. 

Som påtalas i den regionala utvecklingsplanen har den offentliga sektorn en viktig roll när det 
gäller att utveckla och vara en drivande och samlande kraft i miljöer och system som företag 
och blivande företag kan verka och utvecklas inom. Helt i linje med intentionerna bakom 
denna förstudie. Det krävs innovativa miljöer för att innovationer, innovationssystem och 
kluster ska kunna komma till stånd, spridas och utvecklas. Därav måste den offentliga 
selctoms uppgift i dynamiska nätverk och kluster handla mer om samordning, dialog och 
koordinering än om traditionell myndigh�tsutövning. 

Horisontella kriterier (Beskriv på vilket s�tt projektet beaktar miljö, integration och mångfald, folkhälsa samt 
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jämställdhet) _ _----;;--,-__ �=----, 
Hel a fårstudiens arbete kommer att präglas av ett hållbarhetsperspektiv i enlighet med EU 
2020 där vikten av social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet betonas. Den sociala 
ekonomin har sin styrka i att den kombinerar det bästa gällande hållbarhet, entreprenörskap 
och välfård. Att producera miljösmarta lösningar, tjänster och produkter är i dag en 
konkurrensfördel. Många sociala företag har en stark miljöprägel i sina affärsideer. 

-_._-----._----------
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Att ha ett jämställdhetsperspektiv innebär att synliggöra kvinnors och mäns villkor och 
förhållanden. Det gäller till exempel makt och inflytande, ekonomiskt oberoende, företagande, 
arbete, arbetsvillkor och utbildning. 
Frågor kring jämställdhet kommer att ha hög status i förstudiearbetet och fInnas med som en 
integrerad del i det arbete som sker. Kvinnor får många gånger bättre rådgivning än män inför 
företagsstart genom att rådgivning till kvinnor tenderar att bli av mer grundläggande karaktär 
då kvinnor inte fdrväntas ha lika stor fdrkunskap som män. Detta medför att män som skulle 
behöva denna grundläggande genomgång kan gå miste om den utifrån fdrväntad förkunskap. 
Statistik visar dock att det främst är män som startar sociala företag. Dessa aspekter ska tas i 
beaktande i utfonnningen av fdrslag till stödstrukturlplattform. Såjämn könsfördelning som 
möjligt är målet vid sammansättning av projektorganisation så som styrgmpp och 
referensgrupper. 

Vi står i Jönköpings län, liksom i andra delar av landet, infdr stora utmaningar när det gäller 
integrationsfrågor. Det är viktigt att fokusera den tillväxtpotential som fInns genom ökad 
mångfald av nationaliteter i Sverige. Det skapar nya affårsornråden och gynnar kreativa 
affårsideer. Dessa aspekter kommer att lyftas fram i förstudien. 

Folkhälsan utgör en viktig aspekt i intentionerna bakom f6rstudien och då inte endast den 
fysiska folkhälsan, utan framförallt den psykiska som är fdrutsättning för engagemang och 
delaktighet. God psykisk hälsa är gnmden för ett fungerande vardagsliv, god livskvalitet och 
balans i livet och en positiv självbiId. Ett gott självförtroende bidrar till både individens och 
samhällets utveckling. 
God nivå på folkhälsoarbete förutsätter bred samverkan med en rad aktörer, både från det 
kommunala och privata, men framförallt med aktörer inom den sociala ekonomin. En sektor 
med stor erfarenhet och kompetens kring frågor om lokal utveckling, socialt kapital och 
entreprenörskap och dess betydelse för varje individ och samhällsutvecklingen. 

Klmskapsbehov kring horisontella kriterier kommer att ingå i den kunskaps kartläggning som 
genomlörs inom ramen för förstudien 

Då detta är en förstudie kommer de horisontella kriterierna bli än mer framträdande vid 
genomförandefas. Plan för horisontella kriterier kommer att ingå i förslaget till hur en 
stödstrukturlplattform kan se ut, som bilaga kopplat till kompetensbehovskartläggningen samt 
i plan för genomförandepr"'oJ'-'·e::;kto::.;. _ ____ . _____ . _____________ --' 

Ordinarie verksamhet - projekt (Specificera vad som är Särskiljande och unikt) 
Förstudiens intentioner i brett partnerskap faller inte inom ramen för någon organisations 
ordinarie verksaniliet. 

Spridning (Ange hur information om projekte� ska spridas) _ ._-,--::--;-___ , l§pridningen kommer att sk�.dels på traqitionellt vis gen011!.kommunika.!:ion och dialog. =:J 
REGION FÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 
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Spridning genom hemsidor och konferenser kommer också höra till en del av spridningen. 

FoUrum, regionfårbundet Jönköpings län är kommunernas gemensamma 
utvecklingspartnerskap. Här samordnas kontinuerligt en rad olika aktiviteter inom en rad olika 
verksamhetsområden genom den nätverksstruktur som finns uppbyggd genom FoUrum. 
Denna struktur kommer att användas för spridning av information kring projektet. 

Projektet genomfårs i samverkan med regional utveckling, Regionfårbundet Jönköpings län 
varvid befintliga lämpliga nätverk inom denna struktur kommer att användas för 
informationsspridning om projektet. Fokus mot näringsliv. 

Sedan tidigare finns ett upparbetat samarbete med Temagruppen Entreprenöskap och 
Företagande, Tillväxtverket. Denna grupp kommer att användas får spridning av arbetet inom 
projektet. 

Skoopi är de sociala arbetskooperativens intresseorganisation bestående av ca 120 sociala 
företag. Upparbetade kontakter finns som möjliggör spridning. 

Coompanion tillhandahåller fåretagsrådgivning får de som vill starta foretag tillsammans, 
bland annat socialt företagande. Det finns 25 fysiska kontor nmt om i landet, ett i varje län, en 
infrastruktur för informationsspridning. 

Ett resultatseminarium kommer att genomföras i slutet av förstudien. Ambitionen är att detta 
seminarium även ska utgöra startskottet på fortsatt regionalt arbete kring arbetsintegrerande 
socialt företagande. 

U pföljning/utvärdering av projektet 
Genom intern resultatutvärdering kommer analys om, och eventuellt också i vilken grad, 
projektets mål har uppnåtts att ske. 

Förfrågan från Temagrupp Entreprenörskap och Företagande, Tillväxtverket. om att följa 
arbetet kring arbetsintegrerande socialt företagande i länet har inkommit. Formerna för detta 
kommer att arbetas fram vid projektstart. 

REGIONFORBtJNDET JÖNKÖP1NGS LÄN 
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Kostnadsslag 

Egen personal 
(inkl, sociala avg'lfter) 
Antal timmar: 

lönekostnad per timme: 

Externa tjänster 
lokalkostnader 
Investeringar (gäller inte 
medel från 
Regionförbundet) 
Övriga kostnader (ange 
kostnadsspecifikation i 
bilaga) 
Summa kostnader 
Intäkter 
Summa (A) 

• manslenng" 
Finansiär 

Regionf'6rbundet 
Jönköpings län 
Medverkande 
kommuner, 
Arbetad tid se bilaga 
666 000 

Summa (B) 

�� • .,�� 
REGION FÖRBUNDET 

JÖNKÖPINGS LÄN 

Ar 2013 Ar 20 Ar 20 

357840 

80000 
1 8000 

202890 

658 730 O 
- - -
658 730 O 

Ar 2013 Ar 20 Ar 20 
658 730 

-

658 730 O 
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Ar 20 Totalt 

357 840 

80 000 
1 8 000 

O 

202 890 

O O 658 730 
- - O 

O O 658 730 

Ar 20 Totalt 
658 730 

--
O 

--
O 
O -
O __ 
O - -� 

O O 658 730 -



Budget Arbetsintegrerande socialt företagande i Jönköpings län 
Personal 357840 357840 
Externa tjänster 80000 80000 
Lokalkostnader 18000 
* Seminarielokaler 10000 

* Kontorslokaler 8000 

Övriga kostnader 202890 
* Resor 23500 i 
* Logi 15000 

* Förtäring 48800 

Delsu mma: 543 140 

O.H. kostnad 21.6 (ej hyra och städ) 115590 

Totalt: 658730 , .. 658730, -_.-
Projektpersona/: 
Lön 36 000 kr/mån x 70% tjänst = 25 200kr x 1,42=35784 kr/ månad x 10 mån = 357 840 

Uträkning timmar: 160xO,7=112h/månad Totalt: 1120h il 3 19,50kr 

Totalt personal: 

Externa tjänster: 
Expertmedverkan8xlO OOOkr= 80 000 (10 OaOkr/månad april-juni, augusti-dec) 

Totalt externa tjänster: 

Loka/kostnader: 
Seminarielokal, resultat, kick off seminarium dec 2013 10 000 

Kontorsp!ats SOOkr/månad för 15km2 =8000 

Totalt lokal kostnader: 

Övriga kostnader: 
Resor projektpersonal 2 resor tor till var kommun = 3500kmx3kr=10500 

Resor projektpersonal utanför länet 1000kr i snitt/månad=lO 000 samt 3000kr marginal=13 000 

Logi projektpersonal snitt 1 500kr/månad = 15 000 

Förtäring: 60kr lunch samt 2x30krfika= 120kr/pers vid samma nkomster FoUrum 

Räknat på 30 pers/tillfälle, 8 tillfällen: 120x30=3 600, 3 600x8=28 800 

Resu ltatkonferens, förtäring 200kr/pers heldag x 100pers = 20 000 

357 840 357840 

80000 

80000 

10000 

8000 

18000 

10500 

13000 

15000 

28800 

20000 

80000 

18000 



O.H. kostnader 543140-8000= 535140x21,6% 

Totalt övriga kostnader: 

Totalt: 

Arbetad tid kommunanställda, workshops, styrgrupp, referensgrupper, semin osv. 

Totalt: 

Finansiering 
Regionförbundet 

Medfinansiering arbetad tid, se separat underlag 

115590 

202890 202890 
658730 
666 000 

1324730 

658 730 
666 000 

1324730 



Medfinansiering arbetad tid i kommunerna 
(Notera att berälmingen är lågt gjord. Verklig tidåtgång kommer att bli synlig i slutet av f6rstudien utifrån 
framtagna redovisningsunderlag) 

Temaworkshop: 
Slutseminarium: 
Övrig tid: 
Medfinansiering, tid: 

Beräkningsunderlag: 

1 800h 
480 h 
720h 

Snittlön: 25 OOOkr/mån x 1 ,42 = 35 500 
Uträkning per timma: 35 500/160 = 222 
Uträkning per heldag: 222 x 8 = 1 776 

399 600 
106 560 
1 5 9 840 
666 000 

Tid i samband med temaworkshop vid åtta tiIIfåIIen, beräknat 30 deltagare per gång ger totalt 
240 pers. (vilka kan vara samma vid flera tillfällen) . 

F ör lite marginal beräknas tiden på 225 deltagare: 
1 776 x 225 = 399 600 

Slutsemiuarium dec 2013 100personer varav ca 60pers beräknas vara från kommunerna och 
resten från övriga intressenter: 
222 x 8h=I776, 1 776 x 60= 106 560 

Övrig tid kopplat tiII arbetsintegrerande socialt företagande 
80h/månad fördelat på medverkande kommuner i nio månader, juli borträknat: 
80h x 9mån= 720h, 720h x 222kr/h = 159 840 
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Underlag till projektbeslut 
Projektnamn : KollektivtrafIkens betydelse i Jönköpings län 

- pendlingsmönster för olika delar av 
arbetskraften 

Projektägare: Regionförbundet Jönköpings län 
År och månad för projektstart: 2013 januari 
År och månad för projektavslut: 201 3  september 
Status: Nytt 

Tidigare beslut: 

Utbetalda medel: 

Projektägarens ansökan finns som bilaga. 

Regionförbundets kommentarer till ansökan: 
Samhället satsar årligen stora summor offentliga medel på kollektivtrafik och 
kommunikationer. Att samhället väljer att finansiera delar av kollektivtrafiken istället 
fcir att låta detta ske på en fri marknad motiveras med att kollektivtrafiken är en 
"kollektiv vara" som på en fri marknad skulle bli underdimensionerad jämfcirt med 
vad som är samhällsekonomiskt effektivt. Samtidigt films det ett stort intresse att den 
nytta som denna extra finansiering bidrar till blir så stor som möjligt. Länstrafiken 
Jönköpings län har tillsammans med Regionfcirbundet Jönköpings län gett 
Handelshögskolan i uppdrag att ur olika perspektiv studera kollektiv1rafikens 
betydelse i Jönköpings län. Studien omfattar fyra delprojekt varav regionfcirbundet 
finansierar ett - pendlingsmönster fcir olika delar av arbetskraften 

Ansökan uppfyller åtgärd enligt Regionala utvecklingsprogrammet, RUP: 
Ansökan uppfyller RUPen enligt fciljande: Att utveckla pendlingsmöjlighetema i 
länet och därigenom bidra till en regionfcirstärkning och regionfcirstoring är ett . 
prioriterat mål i RUP 

REGJONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 
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Ekonomisk bedömning till förslag till stödbelopp: 
Fördelningen av de fyra delstndiema mellan Regionförbundet och Jönköpings 
länstrafik är rimlig. Regionförbundet finansierar den del som berör verksamheten 
mest dvs pendlingsmönstren för olika delar av arbetskraften. Marknads
föringsinsatser tillkommer då spridning av materialet är av yttersta vikt. 

Förslag till särskilda villlwr för beslut: 
Ansökan om utbetalning ska göras minst två gånger per år och senast 30 oktober 
innevarande år, annars kan projektbidraget för årets beslut förfalla. j 

Medelsbeslut 

Ett-årigt medelsbeslut 
År 2013 200 000 kr RF-medel 

Beslutet motsvarar 100 procent av den slutliga godkända kostnaden till projektet. 

Utbetalningsprognos 
År 2013 beräknar vi att betala ut: 200 000 kr. 

4 Nationell strategisk prioritering 
4f ationell åmneskategorisering 

OECD-grupp 
OECD-ämne 

Datum 

Beteckning 

R26712 
Antal sidor 
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Budgeten får proj ektet ser ut som följ er: 
Ar Ar 

Kostnader 2013 20 

Egen personal O O 
(inkl. sociala avgifter) 

Antal timmar: 

Lönekostnad per timme: 

Extema t j änster 150 000 O -
Lokalkostnader O O 
hlVesteringar (gäller inte medel O O 
från Regionförbundet) 

Ovriga kostnader (ange 50 000 O 
kostnadsspecifikation i bilaga) 

Summa kostnader 50 000 O 
Intäkter O O 
Summa 200 000 O 

Ar Ar 

Finansiär 2013 20 

Regionförbundet Jönköpings län 200 000 O 
Summa 200 000 O --

Förutsättningar för beslutet 

År 

20 Totalt 

O -O-

O 150 000 
O O 
O O 

O 50 000 

O 50000 
O O 
O 200 000 

Ar 

20 Totalt 

O 200 000 
O 200 000 

Regionfårbundets riktlinjer samt handledning för ansökan om regionala projekhnedel 
gäller, se www.regionjonkoping.se. 

Datum 

Beteckning 

R26712 
Antal sIdor 
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REGIONFÖRBUNDET 
JÖNKÖPINGS LÄN 

Ansökan om regionala projektmedel 
Jönköpings län 

Projekt (markera aktuell ruta 

Datum 

201 3-01 -22 

Blankettversion 

201 0-03-02 

Antal sidor 

1 (5) 

D Ny ansökan - förstudie l2:J Ny ansökan - projekt I D Förlängningsansökan* � 
*Fyll endast I denna sida. Läs mer i dokumentet Handledning för ansökan om regionala projektmedel. 

U gifter om projektet 
Projektnamn � Kollektivtrafikens betydelse i Jönköpings län -pendlingsmönst�r för olika delar av arbetskraften 
Projektperiod Sökt belopp från Regionförbundet Totalkostnad 

(totalbelopp) 
2013-01-01 - 2013-09-30 200 000 kronor 200 000 kronor 

Uppgifter om sökande 
Projektägare E-post 
Regionförbundet Jönköpin-,>s län regionforbundet@regionjonkoping.se 
Postadress Telefon 
Box 255 036-107557 
Postnummer och ort Mobiltelefon 
551 14 Jönköping 
Organisationsnummer Plusgiro 
212000-1 610 43290212 5043-8761 

l CFAR-nummer** I Bankgiro 

Ar sökande momsredovisningsskyldig för projektet? Gäller ansökan medfinansiering för EU-stöd? 
l2:J Ja D Nej D Ja l2:J Nej .. . . 

Arbetsstallenummer enligt Statistiska centralbyran (Tfn. 019-17 60 00) 

Projektledare 
Namn Telefon 

�;�H=es=s�e ________________________ �0�3�6i.-1�0�20�1�5 ____________ " __________ � 
E-post Mobiltelefon 
emil.hesse(a))'egionjonkoping.se 070-526205 ������,�����-----------����-------------------------
Ekonomihantering 
Namn 
Carin Skepö 
E-post 
carin.skepo@regionjonkoping"'.s:::e'--__ __ 

REGION FÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 

Telefon == 036-102036 
Mobiltelefon 

-----------

.---'------------ -

Ort och datum =-1 ____ -'--_o _________ -_-_-_-_-_-___ ==--"� 
Postadress: Box 255, SE�551 14 Jönköping I Besöksadress: Västra Storgatan 18 A 

Tel: 036 10 75 57 1 Fax: 036 10 20 1 6 1  E-post: reglonforbundet@regionjonkoplng.se 
www.reglonjonl<oplng.se 



�'6 Datum 

2013-01-22 
• tf,,, Blanketlversion 

2010-03-02 

REGION FÖRBUNDET 
JÖNKÖPINGS LÄN 

Antal sidor 

Bilaga till ansökan om regionala projektmedel 
Jönköpings län 

Pro·ektnamn 

2(5) 

Pendlingsmönster för olika delar av arbetskraften I 
�====:������-���-------------------� 

Sammanfattnin av pro·ektet (Max 2 000 tecken) 
Samhället satsar årligen stora summor offentliga medel på kollektivtrafik och 
kommunikationer. Att samhället väljer att finansiera delar av kollektivtrafiken istället för att 
låta detta ske på en fri marknad motiveras med att kollektivtrafiken är en "kollektiv vara" som 
på en fri marknad skulle bli underdimensionerad j ämfört med vad som är samhällsekonomiskt 
effektivt. Samtidigt finns det ett stort intresse att den nytta som denna extra finansiering bidrar 
till blir så stor som möjligt. Länstrafiken Jönköpings län har tillsammans med 
Regionförbundet Jönköpings län gett Handelshögskolan i uppdrag att ur olika perspektiv 
studera kollektivtrafikens betydelse i Jönköpings län. Studien omfattar fyra delprojekt varav 
regionförbundet finansierar ett. De fyra delprojektet har följande rubriker: Länstrafikens 
ekonomiksa betydelse, Jönköpings läns centralortssystem, Pendlingsmönster för olika delar av 
arbetskraften och Investeringar i kollektivtrafiken. Det delprojekt som Regionf6rbundet 
finansierar och som denna ansökan berör är: Pendlingsmönster för olika delar av 
arbetskraften. Denna deIstudie är främst empirisk och ska ge en differentierad bild av 
människors pendlingsmönster med en orientering mot arbetsmarknaden i Jönköpings län. Väl 
etablerad ekonomisk litteratur som behandlar människors benägenhet att arbetspendla visar 
vissa tydliga, men generella drag, högutbildade har en större benägenhet att pendla och 
pendlar längre än personer med lägre utbildning, kvinnor tenderar att pendla längre än män 
och sannolikheten att pendla minskar med ålder osv. 

S fte (Beskriv avsikten med projektet) 
----::c---,--;:---,-...,---;----::o----, Denna studie skall i ett länsperspektiv fördjupa analysen om pendlingsbenägenheten hos olika 

delar av arbetskraften i Jönköpings län. Studien kommer att rikta ett särsldlt intresse mot 
frågan om hur pendlingsmönster och pendlingsbenägenheten med avseende på tidsavstånd 
mellan bostad och arbetsplats skiljer sig mellan olika kategorier av arbetskraften som 
exenipelvis människor med olika typer av utbildning eller olika typer av yrken. 

Mål (Vad ska projektet uppnå för resultat?) _ . _ .  
Målet med projektet är att ge en ökad kunskap om pendlingsmönstret hos länets befOlkning,] 
denna kunskap är värdefull vid planering av kollektivtrafik, infrastmkturinvesteringar, 
bostäder, före_tagslokaliseringar m.m. _ ._. __ . ___ _ 

Målgrupp (Vem/vilka vänder sig projektet till?) ._ .. __ _ [Regi()Eförbundet Jönköpings län, Regionf6rbundets medlemmar, Jönköpings Länstrafik m. fl] 
Genomförande (Hur ska projektet genomföras, vilka aktiviteter_är planerade?) . 

. 
[PTOJektet är ett forslaJ4lgsprojekt som genomförs av IIltemati()pella Handelshögskolan i -] 
REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 

Postadress: Box 255, SE-551 14 Jönköping l Besöksadress: Västra Storgatan 18 A 

Tel: 036 1 0 75 57 1 Fax: 036 10 20 16 1 E-post: reglonforbundet@regionjonkoping.se 
WoNW.regionjonkoplng.se 



Datum �'& 2013-01 -22 
• �� Blankettversion 

2010-03-02 
REGION FÖRBUNDET 

JÖNKÖPINGS LÄN 
Antal sidor 

Jönköping. Målet är att med en fördjupad analys av pendlingsmönstren studera olika 
kommuner och platser. Det handlar om att kunna visa hur olika platser och kommuner utgör 
mottagare for inpendlare respektive utpendlare. I nästa steg blir det sedan möjligt att fördjupa 
analysen om olika geografiska . och tillgänlig'hetsperspektiv för olika segment av 
arbetskraften. Information om hur olika typer av arbetskraft uppvisar olika benägenhet att 
utnyttja kollektivtransporter bidrar också till att kunna föra mer djuplodade resonemang om 
hur kollektivtrafiken i länet kan utvecklas i framtiden i syfte att stimulera tillväxt och 
utveckling. Frågor om hur olika platser innebär forutsättningar for viss specialiserad 
verksamhet och företag som lockar till viss typ av arbetskraft kan sedna ställas i förållande till 
var den speciella typen av arbetskraft bor osv. 

Tid plan (Ange när i tiden projektet ska genomföras samt vilka aktiviteter som ska ske) 
Framtagande av data 20130 10 1  20130630 
Analys 20130101  201 3 0630 
Spridning, semainarier 20130630 201 30930 

Regionala utvecklingsprogrammet för Jönköpings län (RUP) (Beskriv projektets koppling till det 
re ional.§'. utvecklingsprogrammet som du kan ladda ner å www.re ion·onko in ose 
Ansökan uppfyller RUPen enligt foljande: Att utveckla pendlingsmöjlighetema i länet och 
därigenom bidra till en regionförstärkning och regionforstoring är ett prioriterat mål i RUP. 

Horisontella kriterier (Beskriv på vilket sätt projektet beaktar miljö, integration och mångfald, folkhälsa samt 
°ämställdhet 
Projektet kommer att uppfylla mångfaldsperspektivet på ett flertal sätt: 
De analyser som kommer att genomföras baseras på mycket detaljerad och omfattande data. 
Därigenom går det att studera pendlingsmönster för specifika grupper i samhället, exempelvis 
män - kvinnor, högutbildade - lågutbildade, utlandsfödda, ungdomar m .m Studien kan 
därmed ge förutsättningar för att förändra pendlingsmönstren i länet och därmedpå sikt öka 
anställningsbarheent för vissa grupper. 

3(6) 

Ordinarie verksamhet - projekt (Specificera vad som är särskiljande och unikt) 
Regionförbundet är projektägare för en av fyra delstudier , som kommer att utföras av IHR] 
Samarbete kommer att ske med Jönköpings länstrafik.Studien ligger inte inom ramen får 
Regionförbundets ordinarie verksamhet. . 

Spridning (Ange hur information om projektet ska spridas) 
I Se under uppföljning! förankring 

'
av projektet. . __ . ___ . ____ --'J 

Uppföljning/utvärdering av pro'ektet _ .. o '._ 
Regionforbundet kommer att sprida studien och dess resultat genom ett seminarium � 
tillsammans med Jönköpings Länstrafik (seminariet kommer även att beröra övriga tre 
deistudier). Rapporten kommer at! presenteras i arbetsutskott och regionstyrelse, vidare även 
finnas tillgänlig på webben. .0 • •  __ , __ • o. 

REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 
Postadress: Box 255, SE-551 14 Jönköping I Besöksadress: Västra Storgatan 1 8  A 
Tel: 036 10 75 57 1 Fax: 036 10 20 1 6 1  E-post: reglonforbundet@reglonjohkoplng.se 
www.regionJonkoplng.se 



Kos!nadsbudae!* 
Kostnadsslag Ar 2012 

Egen personal 
(inkl. sociala avgifter) 
Antal timmar: 

Lönekostnad per timme: 

Externa tjänster 
Lokalkostnader 
Investeringar (gäller inte 
medel från 
Reoionförbunde!\ 
Övriga kostnader (ange 
kostn

a
�dsspeciflkation i 

bilaQa .-
Summa kostnader -
Intäkter --
Summa (A) L_ -
Finansierin� 
Finansiär Ar 201 2  
Regionfårbundet 
J önköpings län 

--

-----
Summa (B) 

REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 

O 

O 

O 

O 

�'6 
• 9�� 

REGION FÖRBUNDET 
JÖNKÖPINGS LÄN 

Ar 201 3 Ar 20 

1 50000 

50000 

200 000 
- -
200 000 

Ar 2013 Ar20 
200 000 

200 000 

Postadress: Box 255, SE-551 1 4  Jönköping J Besöksadress: Västra Storgatan 18 A 
Tel: 036 10 7557 1 Fax: 036 10 20 16 I E-post regionforbundet@reglonjonkopJng.se 
www.regionjonkoplng.se 

Datum 

2013-01-22 

Blanketlverslon 

201 0-03-02 

Antal sldo.' 

5(5) 

Ar20 Totalt 

O 

150 000 

O 

O 

50 000 

O O 200 000 
- - 0 . __ 

O O 200 000 

Ar 20 Totalt 

200 000 

O 

O f---.------
O 

O ---
O 

O O 200 00�_ 



RaferGns 

Britt Wennerström, 036-1 02013  
0706-384168 �� • 9.� 

REGION FÖRBUNDET 
JÖNKÖPINGS LÄN 

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

i1'idigare beslut: -

�tbetalda medel: -

Förstudie destination Eksjö 
Eksjö.nu 

2013-03-01 

2013-12-31 
Nytt 

Proj ektägarens ansökan finns som bilaga. ----�------------------------------, 

Regionförbundets kommentarer till ansökan: 
Modellen bygger på och utvecklas från besöksnäringens destinationsutveckling. Inom 

besöksnäringen har utvecklats en modell hur det arbetas, ur ett branschperspektiv, med att 

öka en orts eller regions attraktivitet. En vidareutveckling ska ske för att anpassa små och 

medelstora svenska orter till detta systern. Arbetssättet går ut på at! mindre orter ska kunna 

stärka sin konkurrenskraft jämfört med större svenska städer och regioner. Behovet är vä

sentligt för små och medelstora svenska orter at! stärka sina attraktivitetskomponenter. I ar

betet kommer att genomföras ett erfarenhetsutbyte och ett förarbete för att få in nya ideer och 

grundlägga ett systematiserat nyt! arbetssätt för regional utveckling och ökad regional attrak

tivitet för en liten eller medelstor svensk ort med Eksjö som pilotkommun. Ett mål är att 

identifiera minst en nationell och en europeisk samverkanspart samt två goda exempel på 

lyckad destinationsutveckling. Forskare ska anlitas får att fålja projektet. 

Ansökan nppfyller åtgärd enligt Regionala utvecklingsprogrammet, RUP/RUS: 
Regioner måste på samma sätt som fåretag marknadsfåra sig, profilera sig och synas. 
För att vara en attraktiv region ska fånnågan att dra till sig och behålla kvalificerade 
verksamheter finnas och arbetskraft med rätt kompetens finnas tillgänglig. Enligt 
RUP ska finnas möjligheter till arbete, en god uppväxtmi\jö, utbildning, boende, 
fritid, forskning och kultnr och konst. En tydlig koppling till den nu aktuella sats
ningen finns med Eksjö som utgångspunkt. 

----------�-------
REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 
Postadress: Box 255, SE�551 1 4  Jönköping J Besöksadress: Västra Storgatan 18 A 
Tel: 036 1 0  75 57 J Fax: 036 10 20 16 J E-post: regionforbundet@regJonjonkopJng.se 
W'N'N.regionjonkoping.se 

Datum 

Beteckning 

R1 1 3  
Antal sidor 

1 (3) 



Referens 

Britt Wennerström, 036-102013 
0706-3841 58 

�'6 
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REGIONFÖRBUNDET 
JÖNKÖPINGS LÄN 

Ekonomisk bedömning till förslag till stödbelopp: 
Regionförbundet bedömer det som angeläget att detta projekt får ett positivt beslut. 
Regionförbundet föreslår regionstyrelsen att avsätta 421 250 kr av 1 :  l -medel år 2013 

till projektet. 

Förslag till särskilda villkor för beslut: 
RegionfOrbundet finner att projektet ska ha med forskare i projektet från början och 
vill i det sammanhanget påtala att följeforskare anlitas först när ett genomförande
projekt är aktuellt. Ansökan om utbetalning ska göras minst två gånger per år och 
senast 1 5  december innevarande år, annars kan projektbidraget för årets beslut 

forfalla. 
Regionforbundet medfinansierar projektet under forutsättning att alla övriga tänkta 
projektfinansiärer tar sitt ansvar fOr finansieringen. 

Medelsbeslut 

Ettårigt medelsbeslut 
År 2013 421 250 kr 

-----------------------� 

1 :  l-medel 

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

Utbetalningsprognos 
År 201 3  beräknar vi att betala ut: 421 250 kr. 

6 Nationell strategisk prioritering 
6d Nationell änmeskategorisering 

OECD-grupp 
OECD-ärnne 

Datum 

Beteckning 

R1 1 3  
Antal sidor 

2(3) 



Referens 

Britt Wennerström ,  036-1 02013 
0706-3841 58 
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REGIONFÖRBUNDET 
JÖNKÖPINGS LÄN 

Finansiering 

Budgeten for projektet ser ut som foljer: 
År 

Kostnader 2013 

Egen personal O 

(ink!. sociala avgifter) 

Antal timmar: 

Lönekostnad per timme: 

Extema tjänster 747 500 
Lokalkostnader O 

Investeringar (gäller inte medel O 

från Regionförbundet) 

Ovriga kostnader (ange 95 000 
kostnadsspecifikation i bilaga) 

Surrnna kostnader 842 500 
Intäkter O 

Summa 842500 �-

Ar 

Finansiär 2013 -
Regionförbundet Jönköpings län 421 250 
Smålands Turism AB 100 00 O 

Eksjö kommun 96 250 
Till växtverket 225 000 
Summa 842 500 

Förutsättningar för beslutet 

Regionforbundet medfinansierar förstudien 2013. 

Ar 

20 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

År 

20 

O 

O 

O 

O 

O 

År 

20 Totait 

O O 

O 747 500 
O O 

O O 

O 95 600 

O 842 500 
O O 

O 842 500 

År 
-

20 T�Wt 

O 421 250 
O 100 000 
O 96 250 
O 225 000 
O 842 500 

Regionforbundets r iktl injer samt handledning for ansökan om regionala projektmedel 
gäller, se www.regionjonkoping.se. 

Rolf Persson 
Regiondirektör 

Datum 

Beteckning 

R1 1 3  
Antal sidor 
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REGIONFÖRBUNDET 

JÖNKÖPINGS LÄN 

Ansökan om regionala projektmedel 
Jön köpings län 

Pro'ekt markera aktuell ruta) 

A N K O M  
2m3 h01- 1 4 

Dnr.li/!2 ................... . 

Datum 

2013-01-1 0  

BJankettverslon 

2010-03-02 

Antal sIdor 

1 (7) 

IZI i'iY. ansökan - förstudie I D Ny ansökan - projekt I D Förlängningsansökan' ] "'Fyll endast i denna sida. Läs mer i dokumentet Handledning för ansökan om regionala projektmedel. 

U ppgifter om projektet ------------------------------
Projekt namn 
Förstudie d�stination Eksjö 
Projektperiod 

20130301-201 3 123 1 

u 'k d ppgifter om so an e 
Projektägare 

Sökt belopp från Regionförbundet 
(totalbelopp) 
421250 

E-post 

Totalkostnad 

842500 

eksjö.nu marie .brask�eksjo.se 
Postadress 

f-pasinummer och ort 
57580 Eksjö 
Organisationsnummer 
5564572658 

____ ". 
I CFAR-nummer" 

30836647 
Är sökande momsredovisningsskyldig för projektet? 
D Ja IZI Nej 

Telefon 
038136822 
Mobiltelefon 
0702564408 
Plusgiro I Bankgiro 

5846-8 174 
Gäller ansökan medfinansiering för EU-stöd? 
D Ja IZI Nej ., Arbetsställenummer enligt Statistiska centralbyrån (Tfn. 019-1 7 60 00) 

Pro' ektledare 
Namn Telefon 
Lars Persson 
E-post Mobiltelefon 

J!li·s.persson@eksjo.se 072-5757324 

Ekonomihan!ering 

-

� 
Namn Telefon 

___ - _J Rose-Marie Johansson 
E-post Mobiltelefon 

L-�se.marie�redovisning�me 073-6268025 

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

Underskrift v eh6ri fOre!råda sdkanden 
Underskrift =-'ff= 

'1/'-------

REGIONFORBUNDET JONKOPINGS LÄN 

Postadress: Box 255, SE-551 14 ,Jönköping l Besöksadress: Västra Storgatan 18 A 
Tel: 036 10 I5 57 1 Fax: 036 10 20 1 6 1 E-post: regionforbundet@regionjonkoping.se 
www.regionjonkoping.se 

----



Datum 1}'6 2013-01-10 
• 9�� Blankettvarsion 

201 0-03-02 
REGIONFÖRBUNDET 

JÖNKÖPINGS LÄN 
Antal sidor 

Bilaga till ansökan om regionala projektmedel 
Jönköpings län 

pro·ektna.:.:m�n'--c_
-,---=,----, 

______________ _ 
Förstudie _destination Eksjö 

Sammanfat1nln av projektet (Max 2 000 tecken) 
Det övergripande syftet är att Eksjö ska bli en attraktiv kommun i ett nationellt perspektiv. 
Attraktiv får sina befintliga invånare och företag men också attrahera nya invånare, nya 
företag och besökare och på så sätt säkra en långsiktig kompetensförsörjning, en ekonomisk
och befolkningsmässig tillväxt samt en ökad livskvalitet som bygger på en ekonomisk, social 
och miljömässig hållbar utveckling. Förprojelctets primära målgrupp är näringslivet i Eksjö. 

Arbetssättet ska ske systematiskt och bygga upp en modell som små och medelstora svenska 
orter kan använda sig av. Dessa mindre orter ska genom modellen kunna stärka sin 
konkurrenskraft jämfört med större svenslca städer och regioner (t.ex. Norrköping, Linköping 
och Jönköping. Behovet är därför väsentligt för små och medelstora svenska orter att stärka 
sin attraktivitet. Men det är också tydligt att det krävs nya metoder. Dagens arbetssätt har i de 
flesta fall inte lyckats förändra mönstret utan små och medelstora orter har fått det allt svårare 
i konklUTensen med större städer och regioner vad det gäller kompetens, företag etc. 

Modellen kommer att bygga på och utvecldas från besöksnäringens destinationsutveckling. 
Inom besöksnäringen har man under många år arbetat med destinationsutveckling och byggt 
upp en förståelse och kunskap om hur man ur detta branschperspektiv ökar en orts eller 
regions attraktivitet. Detta ska vidareutvecklas och anpassas för små och medelstora svenska 
orter. 

Under förstudien kommer vi att bygga grunden för ett större pilotprojekt. Där avsikten är att: 

Identifiera andra nationella och internationella orter för att jämföra med, lära av 
och erfarenhetsutbyta med. 

• Identifiera och implementera ett verktyg för att arbeta med målgruppens ideer 
och behov. 

• Bygga upp ett samarbete med en följeforslcare för att kvalitetssäkra det 
långsiktiga arbetet i projektet och stärka måluppfyllelse och innovati.:.o=n:... ____ _ 

REGION FÖRBUNDET J"bNKOPINGS LAN 
Postadress: Box 255, SE·551 14 Jönköping I Besöksadress: Västra Storgatan 18 A 

Tel: 036 10 75 57 I Fax: 036 1 0 20 16 ! E-post: regionforbundet@reglonJonkoping.se 
WWoN.reglonjonkoplng.se 
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Datum �� 2013-01-10 
• 9,,,, Blankettversion 

2010-03-02 

REGIONFÖRBUNDET 
JÖNKÖPINGS LÄN 

Antal sidor 

Bygga upp en utvärdering som mäter miljömässig, social och ekonomisk 
utveckling av genomfårandeprojektet. 

• Starta och bygga upp ett samarbete med forskningen. 

S fie (Beskriv_avsikten med projektet) 
Lägga grunden får ett pilotprojekt med Eksjö som nav genom att: 

• Genomföra ett erfarenhetsutbyte och ett fårarbete får att få in nya ideer och 
gnmdlägga ett systematiserat nytt arbetssätt får regional utveckling och ökad regional 
attraktivitet för en liten eller medelstor svensk ort med Eksjö som pilot. 

• Identifiera och använda en utvärderingsinsats som mäter social, miljömässig och 
ekonomisk utveckling av den långsiktiga satsningen. 

Förankra deltagare och finansiärer till pilotprojektet. 

• Simpa tydliga mål som ger driv och engagemang till pilotprojektet men som 
också skapar förutsättningar för innovation. 

Definiera aktiviteter och utarbeta en genomfcirandeplan får pilotprojektet. 

Mål 

• Definierat ett pilotprojekt med mål syfte och aktiviteter samt knutit upp 
samverkanspartners och finansiärer. 

Identifierat minst en nationell och en europeisk samverkanspart samt två 
ytterligare goda exempel på lyckad destinationsutveckling. 

• Identifierat och börjat använda en effektbaserac1 utvärderingsmodell som mäter 
ekonomisk, miljömässig och social nytta. 

Identifierat, anpassat och börjat att använda ett idehanteringsverktyg får 
målgmppen. 

Inlett samarbete med en följeforskare och skapat en plan för följeforskningen. 

3(7) 

--- ------_.-
Målgrupp (Vem/Vilka vänder sig projektet till?) 

ffi1il:iI1�slivet i Eksjö. 
__ ______ ._. ___ _ 

REGIONFORBUNDET JONKOPINGS LÄN 

Postadress: Box 255, SE�551 14 Jönköping I Besöksadress: Västra Storgatan 18 A 
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Datum �� 201 3-01-1 0 
• 94� Biankettverslon 

2010-03-02 

REGIONFÖRBUNDET 
JÖNKÖPINGS LÄN 

Antal sidor 

Genomfarande (Hur ska projektet genomföras, vilka aktiviteter är planerade?) 
Aktivitet l:  Projektledning och projektutveckling 

Tidplan: 2013-03-01 - 201 3 - 1 2-3 1 

• Leda och administrera förstudien, 

• Genomföra ett gediget förankringsarbete och skapa ett förtroende hos 
näringslivet (målgruppen) för en långsiktig satsning. Stimulera viljan bland näringslivet i 
Eksjö att skapa tillväxt genom ett pilotprojekt och öka kunskapen om destinationsutveckling 
och dess betydelse för tillväxt. Identifiera nyckelaktörer för en lyckad satsning. 

• Kontaktskapande verksamhet för att involvera lämpliga personer till en 
ledningsgrupp i ett tilltänkt pilotprojekt. 

• I likhet med näringslivet, skapa grund och förståelse hos beslutsfattare och 
tjänstemän i kommunen. 

Initialt i förstudien ska en följeforskare identifieras och involveras i arbetet, 
Följeforskaren ska vara ett stöd till projektledningen i förstndien och genom att redan i 
förstudien aktivt påverka utformningen av pilotprojektet. 

Aktivitet 2 :  Metodutveckling 

Tidplan: 2013-03-01 - 201 3-12-3 1  

• Genomföra en marknads- och målgruppsanalys samt analys kring framtida 
marknadskommunikation som grund för pilotprojektet. 

• Bygga broar med destinationer både inom och utanfOr regionen, t.ex. 
Vimmerby. 

Identifiera, anpassa och börja användandet av ett idehanteringssystem 
tillsammans med målgruppen, 

Knyta kontakter med forskare inom destinationsutveckling på det nationella 
planet och utarbeta en plan som ska genomföras under pilotprojektet. 

• Utveckla arbete med horisontella kriterier tillsammans med externa tjänster. 

.Aktivitet 3 :  Utvärdering, spridning.och benchmarking. ____ . . ____ . ___ _ 
REGIONFÖRBUNDET J'bNKÖPINGS LÄN 

Postadress: Box 255, SE·551 14 Jönköping I Besöksadress: Vflstra Storgatan 1 8 A  
Tel: 036 10 75 57 1 Fax: 036 1 0  20 16 1 E··post: regionforbundet@regionjonkoplng.se 
www.reglonjonkoping.se 
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,,�� Datum 

2013-01-10 
• 9 .. � Blankettvsrsion 

2010-03-02 

REGION FÖRBUNDET 
JÖNKÖPINGS LÄN 

Antal sidor 

Tidplan: 201 3-03-01 - 201 3- 1 2-3 1 

• Identifiera variabler som mäter regional attraktivitet och bygga upp en 
utvärdering som mäter miljömässig, social och ekonomisk utveckling av en långsiktig 
satsning. 

• Genomföra ett antal spridningsseminarier i regionen där främst regionala aktörer 
bjuds in till kreativa utvecklingsrnöten. Hela satsningen kommer att präglas av öppenhet och 
lärande. 

• Genom kontaktskapande verksamhet, se och lära av andras lyckade och 
misslyckade destinationsarbete. Viktigt att genom besök och gnmdligt researcharbete på plats 
hos andra destinationer se och lära. Här är också avsikten att kunna jämföra utvecklingen med 
en eller ett par orter. 

T'd I A 'Ik kf 't . k k k k )  I lplan ( nge när I tiden �roJe tet s a genom öras samt VI a a  Ivr eter som s a s e 
Total projekttid 2 0 1 30301 
Projektledning och projektutveckling 201303 0 1  
Metodutveckling 201 30301 
Utvärdering, spridning och benchmarking 201 303 0 1  

20 1 3 12 3 1  
20 1 3 1 23 1  
20 1 3 1 23 1 
20 1 3 1 2 3 1  

Regionala utvecklingsprogrammet för Jönköpings lån (RUP) (Beskriv projektets koppling till det 
re ionala utvecklingsprogrammet som du kan ladda ner på www.regionjonkoping.se) 
"I takt med ökad internationalisering och regionalisering ökar också konkurrensen bland 
låilder, regioner, stääer och platser om uppmärksamhet och inflytande, om marknader, 
investeringar och företag, men också om besökare, invånare, kreativitet, kompetens och 
håndelser. Regioner måste på sannna sått som företag marknadsföra sig, profilera sig och 
synas ." "För att vara en attIaletiv region ma�ste vi ha förmågan att dra till oss och beha11a 
kvalificerade verksamheter och arbetskraft med rått kompetens. Vi måste ha attralctiva miljöer 
för arbete, en god uppväxt, utbildning, boende, fritid, forskning, utveckling av affärer och föi' 
konst och kultur." 

Ovan text är hämtad från Jönköpings läns regionala utvecklingsprogram (RUP). Här ser vi en 
tydlig koppling till den satsning som vi vill göra med Eksjö som utgångspunkt. Denna 
satsning blir en pusselbit i länets gemensamma utveckling och mot de målsättningar som finns 
uppsatta för länet. Satsningen kommer också att aktivt arbeta med ett hållbarhetsperspektiv 
som är mätbart for alla tre dimensioner. 

Redan i visionen for Jönköpings läns Regionala Utvecldingsstrategi (RUS), som under 
framtagande, ser vi hur viktig demla typ av utvecklingssatsningar är och att den ligger i linje 
med regionens prioriteringar. Även attraktivitet lyfts �fram som en av sju frarngångsfaktorer:.._ 

REGIONFbRBUNDET JONKOPINGS LAN 
Postadress: Box 255, SE-551 14 Jönköping I Besöksadress; Västra Storgatan 18 A 
Tel: 036 10 75 57 1 Fax; 036 1 0 20 16 1 E-post: regionforbundet@regjonjonkoping.se 
www.regionjo nkoping.se 
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Datum �� 2 013-01-1 0 
• �., Blankettvarsion 

2010-03-02 

REGION FÖRBUNDET 
JÖNKÖPINGS LÄN Antal sidor 

Denna satsning kommer bygga på kreativitet, livskraft kombinerat med innovation och ta 
tillvara människors (i näringslivets) behov och ideer. Att bygga vidare på fungerande verktyg 
i en något större kontext och utveckla en modell för små och medelstora orter kommer att bli 
en viktig pusselbit i det regionala arbetet. 

Horisontella kriterier (Beskriv på vilket sätt projektet beaktar miljö, integration och mångfald, folkhälsa samt 
'ämställdhet __ _ 
En långsiktig hållbar utveckling är en förutsättning i regional utveckling. I förstudien kommer 
vi att öka medvetenheten och stärka kunskapen om hur man arbetar med dessa delar. Både 
fOljeforskning och utvärderingar av strukturfondsprojekt visar på en låg ktmskap om dessa 
områden. I förstudien kommer vi att ta in kompetens för att kunna bygga in dessa delar i ett 
pilotprojekt. Som ett exempel finns det en mängd studier som visar på en koppling mellan ett 
öppet och tolerant samhälle och tillväxt. Den kanske viktigaste delen i förstudien är att starta 
arbetet av att mäta effekter av satsningen på alla fyra dimensioner av hållbarhet. 

Ordinarie verksamhet - projekt (Specificera vad som är särskiljande och unikt) 
Förstudien kommer att avgränsas ekonomiskt och tidsmässigt mot ordinarie verksamhet. 
Projektledningen kommer att timredovisa samt tillsammans med följeforskare och övriga 
externa tjänster ytterligare detaljera förstudieplanen. 

Förstudien kommer att drivas parallellt med ordinarie verksamhet men med tydligt 
avgränsade aktiviteter. 

6(7) 

Spridning (Ange hur information om projektet ska spridas) -----;-co---�____c;__---, 
I förstudien är en viktig del att möta människor från andra regioner och utbyta erfarenheter 
och sprida vårt arbete. Det kommer att ske ett antal spridningsseminarier i regionen, 
marknadsföring kommer att ske via deltagande på regionala event samt viss medial 
marknadsföring. Spridning sker också kontinuerligt genom huvudmatmens styrelse och 
webbaserat nyhetsbrev till bolagets medleIll!ll._ar_. _________ _ 
Uppf61jning/utvardering av projektet _ . _ __ _ 
Förstudien kommer omgående att knyta upp en följeforskare till projektet och en �] 
utvärderingsplan kommer att upprättas initialt. 

Förstudien avser ligga till gnmd för kommande genomförandeprojekt. . __ 

REGIONFORBUNDET JONKOPINGS LAN 

Postadress: Box 255, SE·551 1 4  Jönköping I Besöksadress: Västra Storgatan 18 A 
Tel: 036 10 75 57 1 Fax: 036 10 20 1 6 1  E·post: reglonforbundet@regionJonkoplng.se 
VfoNW.regionJonkoping.se 



Kostnadsbudget* 
Kostnadsslag Ar 20 13 

--
Egen personal O 
(inkl. sociala avgifter) 
Antal timmar: 

Lönekostnad per timme: 

Externa tjänster 747500 
-'-' Lokalkostnader 

f----
Investeringar (gäller inte 
medel från 
ReQionförbundet) 
Övriga kostnader (ange 95000 
kostnadsspecifikation i 
bilaga) 
Summa kostnader 842 500 
Intäkter -

-
Summa (A) 842 500 �-----

Finansiering" 
Finansiär Ar 201 3  

Regionf6rbundet 421 250 

Smålands Turism 100 000 

Eksjö kommun 96 250 

Tillväxtverket 225 000 

-

-
Summa (B) 842 500 -

�'& • 9.� 
REGIONFÖRBUNDET 

JÖNKÖPINGS LÄN 

_. 
Ar 20 Ar20 

O 

1---O 

O 

O -
- -

O 

Ar 20 Ar 20 

O 
O 
O 
O 

--

.-
O 

Ar 20 

.. 

O 
-

O 

Ar 20 

O 

Datum 
2013-01-1 0 

Blankettversfoil 
2010-03-02 

Antal sidor 
7(7) 

Totalt 

O 

-
747 500 -

O 
O 

95 000 

O 842 500 
- O 

O 842 500 

Totalt 

421 250 

1 00 000 

96 250 

225 OO_L 
O 
O 

O 842 500 

*Tabellerna för kostnadsbudget och finansiering summeras automatiskt. Genom alt använda tab-tangenten 
mellan fälten, får du fram rätt summa direkt. Observera alt summan i (A) måste överensstämma med summan 
i (B). 

REGION FÖRBUNDET JÖNKOPINGS LAN 
Postadress: Box 255, SE-551 14 .Jönköping I Besöksadress: Västra Storgatan 18 A 
Tel: 036 10 75 57 1 Fax: 036 10 20 16 1 E-post: regionforbundet@regionjonkoping.se 
www.regionjonl<oping.se 



2013-03-01 - 2013-12-31 

Kostnader Aktivitet 2013 Totalt 

Summa egen personal inkl. 16nebikostnader o o 

Projektledare 50% lön 38000 kr/månad + soc.avg 40% i 1 0  månader 1 332 500 O 
Analys marknad och målgrupp samt marknadskommunikation 2 75 000 O 
Idehanteringssystem 2 80 000 O 
Samverkan forskning 2 50 000 O 
Tjänster inom horisontella kriterier 2 40 000 O 
Mätning och utvärdering 3 60 000 O 
Ekonom 60 000 O 
Smålands Turism 50 000 
Summa externa tjänster 

Summa lokalkostnader 

Summa investeringar 

och logi projektledning och externa 1 
Förbrukningsmaterial 1 
Lokal, inbjudan, representation etc. vid spridningsseminarier 3 
Marknadsföring 3 

Summa 6vriga kostnader 

(Totalt 

Finanasiering 

:Pf(�!1tIIgt�9'n�l,1�nri1:�'risreJ,ij '(j'Ci�t<;:�;� ��, l<� :/:::.'.�'::;F'�'·"'- �:�;:'" :'5 "?:;;� 'f "?f,\:;;:l;!f;:?::?:';:�t,P:,;'�' 'j::;��;,::", :';:;�!0!:t:t��;;{;::,;�,:�.'->r'� 
Smålands Turism AB 

sida 1 

747 500 

o 

40 000 
5 000 

25 000 
25 000 

95 000 

842 500 

o 

o 

o 

O 
O O 
O 

o 

o 

O 

50 000 O 

Kostnad per aktivitet 

1 Aktivitet 2 Aktivitet 3 

o 

O 

o 

O 

o 

o 

o 

O 
O 
O 
O 
O 

O 

o 

o 

o 

o 

O 

O 
O 

o 

O 
O 

o 

o 



Tillväxtverket 
Eksjö kommun 
Summa offentlig finansiering 

225 000 
96 250 

371 250 

:qlJ:imtlfil1firt�:�siefirr9:.(an�a:f')irtpef1går; ; ' • ; .• ·' .i "i.';;;;," '/6'! i,g : :;P ;ii" ;'0i;!i'J"; );:U)"f'!: ; z:;." 'ff.rjl?t:!r 'i),l\jf,!f;; 
SmålandS Turism AB 50 000 
Summa offentlig finansiering 50 000 

o 

o 

o 
o 

Summa Regionf6rbundet 421 250 O 

[fOtal finansiering 842 500 01 

sida 2 


