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Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School 

l. Förslag till beslut 
Regionforbundets arbetsutskott fareslår regionstyrelsen att bevilja 235 088 kr ur potten 
främja kvinnors fåretagande (ytterligare tillskott) och 54 251 kr av l :l-medel år 2014 får 
projektet WBS W omen Business School i Sävsjö kommun. 

2. Bakgrund 
Projektägare: Sävsjö Näringslivs AB; projektledare: Helena Gill 
Projektet syftar till att stärka kvinnor i sitt fåretagande och beslutsfattande samt stärka deras 
ledarskap. Projektet ska synliggöra kvinnor som är foretagare och som är i ledande position 
inom foretag. Det syftar även till att genom aktiviteter rusta och forstärka deltagarna med 
redskap for ett tydligt ledarskap, utveckling och affärsutveckling. Genom aktiviteter ska 

kvinnors ledarskap och utvecklingsmöjligheter forbättras. Deltagama ska efter slutfort 
projekt forväntas ha ökad forståelse och kunskaper i: kommunikationsstil, konfliktstil, 

ledarstil, olika personlighetsstilar, självkännedom MBTI, framgång genom ledarstil och 
egen ledarstil, individuell coachning, styrclseutbildning, affärsjuridik och avtal och i 
engelska. Målgrupp: kvinnor som driver företag med anställda och kvinnor i ledande 

position med ett entreprenöriellt tänkande. Målet är vidare 15 deltagare. 

3. Finansiering 
Budgeten for projektet ser ut som fciljer: 

År 
Kostnader 2014 
Egen personal 47 JOO 
(ink!. sociala avgifter) 

Antal timmar: 

JOO 
Lönekostnad per timme: 
47J 

Externa tjänster 2J6 500 
Lokalkostnader !J 000 
Investeringar (gäller inte medel o 
från Regionförbundet J 
Ovriga kostnader (ange 87 075 
kostnadsspecifikation i bilaga) 

Summa kostnader 36J 675 
Intäkter o 
Summa 361 675 
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54 251 
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Totalt 
235 088 

54 251 

47 100 

25 236 

361675 

4. Överensstämmande med formella krav och grunder för prioritering 
Eftersom Regionforbundet fått ytterligare medel om 235 088 kr bedöms att projektet 

uppfyller Tillväxtverkets målsättningar och krav. Projektet uppfyller också de krav som 

ställs i RUS inom nätingsliv samt livsmiljö och attraktivitetsområdet Entreprenörskap och 

ett forbättrat fåretagande/ledarskap passar väl in på detta projekt. Vidare kan konstateras att 

kvinnor i högre grad än män finils i offentlig sektor och är därigenom underrepresenterade i 

den privata näringen. 

5. Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet 
Ekologisk hållbarhet: ur miljösynpunkt är en näringslivsstruktur med många tjänstefore-tag 

en fårdel eftersom det i mycket liten utsträckDing tär på ändliga resurser. 

Ekonomisk hållbarhet: ett bättre tillvaratagande av kvinnors och mäns resurser leder till ett 
bättre ekonomiskt utnyttjande av fåretagandet 

Social hållbarhet: Jämställdhet: En likvärdig satsning på kvinnor och män gör att vars och 
ens resurser tas till vara och synliggör kvinnor som ledare. 

Integration och mångfald: kvinnor med utländsk bakgrund ska vara med i projektet. 

Dessa kvinnor får då genom projektet både utveckla sitt fåretagande och sina kontakter 

med svenskfödda kvinnor i samma bransch. 

Folkhälsa: Att verka utifrån sina egna styrkor och i den livsmiljö som de valt att leva i är 
positivt ur en folkhälsoaspekt 

6. Konsekvensbeskrivning 
Ett bifall stärker Tillväxtverkets intentioner får att främja kvinnors fåretagande och med

ger att regionfårbundet fullföljer sin andel av finansieringen (15 %) av totalbeloppet. 

Detta projekt har fått extra tilldelning får år 2014 och kommer på så sätt att kunna genom

fåras under året och passar in i de två målen i RUS- Näringsliv och Livsmiljö. 
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Projektet uppfyller grunderna för prioritering och kan höja andelen kvinnliga ledare i 

Jönköpings län. Projektet ger också en möjlighet för kvinnliga ledare att bli bättre på att 

leda och styra företag i länet. Att främja kvinnors företagande är ett program som varar 
2011-2014. 
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Ansökan om regionala projektmedel för främjande av 
kvinnors företagande i Jönköpings län 

AN K<S)M-
2013 -12· 1 a 
/?tf!/3 Dnr ..................................... . 

Pro'ekt (markera aktuell ruta 

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

Uppgifter om projektet 
Projektnamn 
WBS W omen Business School 
Projektperiod Sökt belopp från Regionförbundet Totalkostnad 

(totalbelopp) 
2014-04-01--2014-12-31 54251 kr 361675 kr 

Uonaifter om sökande 
Projektägare E-post 
Sävsjö Näringslivs AB helena@snab.nu 
Postadress Telefon 
Box 180 0382-15171 
Postnummer och ort Mobiltelefon 
576 24 Sävsiö 0735059655 
Organisalionsnummer l CF AR-nummer** Plusgiro l Bankgiro 
556534· S4b"' 36266484 
Ar sökande momsredovisningsskyldig för projektet? Gäller ansökan medfinansiering för EU-stöd? 
0 Ja D Nei 0 Ja D Nei . * Arbetsstallsnummer enl1gt Stat1st1ska centralbyran (Tfn: 019-17 60 00) 

Projektledare 
Namn Telefon 
Helena Gill 0382-15171 
E-post Mobiltelefon 
hele~@.snab.nu 0735-059655 

Ekonomihantering 
Namn Telefon 
HelenaGill 0382-15171 
E-post Mobiltelefon 
helena@snab.nu 0735059655 

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

Unders•··" · - behörit~ att företräda sökanden 
Undersk~fL J l Ort oclj,.dJ~ _ 

Sav o 
Namnförtydliga~d e411.lll bi t l 
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Bilaga till ansökan om regionala projektmedel för främjande av 
kvinnors företagande i Jönköpings län 

Projektnamn 
l WBS W omen Business School 

Sammanfattning av projektet (Max 2 000 tecken) 

Projektet syftar till att lyfta kvinnors företagande genom utbildning, coachning, 
affärsutveckling och nätverksbyggande. Sävsjö Näringslivs AB (SNAB) genomför ärligen 
mellan l 00-150 företagsbesök och har under dessa uppfattat ett behov att samla kvinnor som 
driver företag eller är anställda i en ledande position och stötta dessa i deras företagande och 
utveckling. 

Syfte (Beskriv avsikten med projektet) 

Stärka kvinnor i sitt företagande och beslutsfattande samt stärka deras ledarskap.Skapa en 
gemensam plattform för erfarenhetsutbyte och nätverksaktiviteter. Synliggöra kvilmor som är 
företagare och kvinnor i ledande position inom företag. Projektet syftar till att genom 
aktiviteter rusta och förstärka deltagarna med redskap för ett tydligt ledarskap, utveckling och 
affärsutveckling. Genom aktiviteter stärka kvinnors ledarskap och utvecklingsmöjligheter. 

Mål (Vad ska projektet uppnå för resultat?) 

Deltagarna skall efter slutfört projekt förväntas ha ökad förståelse och kunskaper i: 
- kommunikationsstil, konfliktstil, ledarstil, olika personlighetsstilar 
(styrkor/utvecklingsmöjligheter). 
- självkännedom MBTI 
- framgångsrikt ledarskap och egen ledarstil 
- individuell coachning 6 timmar per deltagare 
- styrelseutbildning 
- affärsjuridik och avtal 

Målgrupp (Vem/vilka vänder sig projektet till?) 

K vinnor som driver företag med anställda och kvinnor i ledande position med ett 
entreprenöriellt tänkande. 

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

l upptaktsmöte 
Worskhop l och 2 Självkännedom och personlig utveckling med MBTI 
- genomförande 
- utvärdering 
Workshop 3 Ledarskapets sanningar 
W orkshop 4 Affärsjuridik och avtal 
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Individuell Coachning 6 tim per deltagare 
styrelseutbildning 2 dagar 
Workshop 5- Avslutning, studiebesök och att göra sin egen moodboard 

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

2014-01-01 
Upptaktsmöte 
Workshop l och 2 2014-03-01 
Workshop 3 och 4 2014-05-01 
Individuell coachning 2014-03-01 
styrelseutbildning 2014-03-01 

2014-02-28 

2014-04-30 
2014-08-31 
2014-09-30 
2014-09-30 

Regionala utvecklingsprogrammet för Jönköpings län (RUP) (Beskriv projektets koppling till det 
reaionala utvecklinasoroarammet som du kan ladda ner oå www.reaionionkooina.se) 
Projektets koppling till RUP får Jönköpings län kopplas till det uttalade delmål i RUPEN: 
"Nyfåretagande, särskilt bland kvinnor, ska öka liksom antalet företagsetableringar. Vidare 
konstateras att kvinnor i högre grad än män finns i offentlig sektor och är därigenom 
unuern:pre~enlare i <.len privata näringen." 

3(5-)--

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

Projektet riktar sig till kvinnor som vill utveckla sin kompetens och sina kontakter med andra 
företagare. Andra deltagare som i dag har en affärsverksamhet får på samma sätt utveckla den 
genom nya kontakter och nätverksbyggande. Projektet bidrar på så sätt till att kvinnors 
affärsideer kring fåretagande får en starkare position i samhället och i näringlivet 
Företagsideema är olika men men det handlar i stor utsträckning av tjänste och 
handelsföretag. Ur miljösynpunkt är en näringslivsstruktur med många tjänsteföretag bara en 
fördel, eftersom man i mycket liten utsträckning tär på ändliga resurser. Att, som dessa 
kvinnor önskar, verka utifrån sina egna styrkor och i den livsmiljö man valt att leva i är 
positivt ur en folkhälsoaspekt När det gäller mångfald och integration finns ett uttalat 
önskemål om att kvinnor med utländsk bakgrund skall deltaga i projektet. Dessa kvinnor får 
då genom projektet både utveckla sitt fåretagande och sina kontakter med svenskfödda 
kvinnor inom samma bransch. 

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

Sävsjö Näringslivs AB (SNAB) är ett delägt bolag mellan näringslivet och Sävsjö Kommun. 
Den ordinarie verksamheten i SNAB riktar sig till hela näringslivet och har inte särskilda 
satsningar riktade får att stimulera kvinnors företagande. SNAB driver också tillväxtarenan 
Science Plant som är en del av Science Park systemet i Jönköpings län. Detta medfår en 
naturlig koppling och kontinuitet vad gäller affärsutveckling och kontakter med näringslivet. 

Spridning (Ange hur information om projektet ska spridas) 
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Information kommer att ske i press, SNAB:s hemsida, Arbetsmarknadsenheten på Sävsjö 
kommun samt övriga fårekommande informationskanaler i vår omvärld. Information kommer 
också löpande ges till styrelsen får SNAB samt till kommunstyrelsen i Sävsjö kommun. 

Uppfölinin!l/utvärderin!l av projektet 
Samtliga deltagare kommer få göra en utvärdering av sitt deltagande i projektet utifrån en 
förutbestämd poängskala. Denna utvärdering kommer sammanställas och redovisas i 
slutrapporten. 
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Kostnadsbudaet• 
Kostnadsslag Ar2014 Ar20 

Egen personal 47100 
(inkl. sociala avgifter) 
Antal timmar: 

100 

Lönekostnad per timme: 

471 

Externa tjänster 216500 

Lokalkostnader llOOO 
Investeringar (gäller inte 
medel från 
Reaionförbundet) 
Övriga kostnader (ange 87075 
kostn~dsspecifikation i 
bilaaa 
Summa kostnader 361 675 

Intäkter - -
Summa (A) 361 675 

Finansiering• 
Finansiär Ar2014 Ar20 

Regionförbundet 54 251 

Tillväxtverket 235 088 

Egen personal 47100 

Kontant insats 25 236 

Summa (B) 361 675 

o 

o 

o 

TILLVÄXT 
VERKET-

Ar20 Ar20 

o o 
- -

o o 

Ar20 Ar20 

o o 

Datum 

2013-12-17 

Blankettversion 

2012-01-17 

Antal sidor 

5(5)---

Totalt 

47 100 

216 500 

11 000 

o 

87 075 

361 675 

- o 
361 675 

Totalt 

54 251 

235 088 

47100 

25 236 

o 
o 

361 675 

'Tabellerna för kostnadsbudget och finansiering summeras automatiskt. Genom att använda !ab-tangenten 
mellan fälten, får du fram rätt summa direkt. Observera att summan l (A) måste överensstämma med summan 
i (B). 
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W omen Business School Budgetunderlag ansökan 2014-01~01 - 2014-11-15 

Ber kostnad Verkl kostnad Ber kostnad Verklig kostnad Ber kost11 Verklig kostnad övr kostnader Beräknad 

Aktivitet Föreläsare Föreläsare Lokal Lokal Måltid Måltid Totalsumma 

Upptaktsmöte 2 000 kr 1 000 kr 2 000 kr 5 000 kr 

WorkShop 1 och 2 r MBTI 21 000 kr 2 000 kr 2 400 kr 25 400 kr 

Workshop 3 Ledarskapets sanningar 8 000 kr 1 000 kr 1 200 kr 10 200 kr 

Workshop4 Avtal och affärsjuridik 10 000 kr 1 000 kr 1 200 kr 12 200 kr 

Individuell Coachning 6 tim x 1 O delt 67 500 kr o,, o,, 67 500 kr 

Styrelseutbildning 2 dagar/Styrelseakademing 100 000 kr 1 000 kr 1 200 kr 102 200 kr 

Avslutning Studieresa, workshop min 8 000 kr 5 000 kr 2 200 kr 15 200 kr 

egen meadboard 
Utbildning/nätverk projektledare o,, Ok>" 30 000 kr 30 000 kr 

Annonser 10 000 kr 10 000 kr 

Trycksaker 25 000 kr 25 000 kr 

Material 11 875 kr 11 875 kr 

216 500 kr 11000kr 10200kr 76 875 kr 314 575 kr 

Ext tj Lokalkostn ÖVrkostn 


