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Karolina Borg 
 

 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

Ung företagsamhet 
 

Förslag till beslut  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar: 

• Bevilja Ung företagsamhet UF 500 000 kr från Regionala 
utvecklingsmedel för finansiering 2016.  

 

Sammanfattning 
Beslutet ger UF finansiell stabilitet och möjlighet att växla upp pågående arbete 
med målsättning att under 2016 öka andelen elever på grundskolan som arbetar 
med grundskolans läromedel till 17 % av en årskull, nå 28 % av en årskull på 
gymnasiet i processutbildningen UF-företagande och skapa ett aktivt nätverk i 
UF-alumni. Man kommer också arbeta för att bidra till en stärkt samverkan i varje 
kommun mellan skola och näringsliv och aktörer som kan stärka nyföretagande i 
varje kommun. Genom ökad samverkan mellan skola och näringsliv vill UF också 
arbeta för att öka den privata finansieringen till verksamheten. 

Information i ärendet:  
UF är en ideell och obunden organisation med syftet att tillsammans med skolan 
införa entreprenörskap i utbildningssystemet. Genom att visa barn och ungdomar 
att eget företagande är en möjlig karriärväg, finns goda chanser att öka andelen 
företagare i Jönköpings län samt stärka ungdomars etablering på 
arbetsmarknaden. 
 
UF firade under 2014 30 år i länet. Man har erhållit finansiering från 
Regionförbundet sedan förbundets start 2005, dessförinnan erhöll man regional 
finansiering från Länsstyrelsen. 
 
UF i Jönköpings län hade under läsåret 2013/2014 750 elever som drev UF-
företag, vilket motsvarar 18 % av en årskull på gymnasiet. Snittet i Sverige låg på 
21 %. Våra grannregioner Östergötland och Kronoberg låg på 25 %. Läsåret 
2014/2015 drev 25 % av en årskull UF-företag i Jönköpings län och snittet i 
Sverige var desamma. 
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Beslutsunderlag  

• Underlag till projektbeslut 
• Checklista  

Beslutet skickas till  
• Ung företagsamhet, Box 445, Skolgatan 4, 551 16 Jönköping 
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Region Jönköpings län 
Postadress: Box 1024, SE-551 11 Jönköping  
Besöksadress: Husargatan 4, Jönköping 
www.rjl.se  

 

Underlag till projektbeslut 
Projektnamn:  Finansiering 2016 
Projektägare:  Ung Företagsamhet i Jönköpings län  
År och månad för projektstart:     201601 
År och månad för projektavslut:   201612  
Status:  Pågående  
 
 
Tidigare beslut: 500 000 kr – 
 
Utbetalda medel: 500 000 kr – 
 
Projektägarens ansökan finns som bilaga. 
 
 
Regional utvecklings kommentarer till ansökan: 
Ungföretagsamhet (UF) har under sina 30 år av verksamhet i Jönköpings län visat på 
mycket goda resultat och adderar ett stort värde till den regionala ambitionen att vara 
ett starkt entreprenöriellt län. UF beviljades verksamhetsstöd för 2015. I väntan på att 
verksamhetsstöd åter ska bli möjligt att söka genom Region Jönköpings län 
inkommer UF med en ansökan om projektfinansiering för 2016.   
 
Ansökans koppling till Regionala utvecklingsstrategin, RUS, motivera hur: 
RUS pekar på vikten av att öka nyföretagandet i länet som idag är bland de lägsta i 
landet. Här är UF ett givet och effektivt verktyg. Dessutom svarar UF mot den 
regionala utvecklingsstrategin genom att bidrar till delstrategin ”En internationellt 
ledande industriregion” genom att främja tillgången på välutbildad arbetskraft där 
erfarenheter och kunskaper inom entreprenörskap efterfrågas. Vidare stimuleras 
nyföretagande genom kännedom om närsamhället, branschers behov och kopplingen 
till näringslivet. Projektet bidrar genom detta till delstrategin ”Ett breddat näringsliv 
med betoning på kunskapsintensiva företag”. För att skapa en mångfald av 
entreprenörer jobbar UF för att sprida möjligheten att driva UF-företag brett.    
 
 



 
 
Regionledningskontoret 
Regional utveckling 
Karolina Borg 

 Datum 
 

Beteckning 
RJL 2015/2222 

Antal sidor 
2(4) 

 
 

 

 

 

Ansökan är kopplad till följande område: 
Arbetsmarknad/ näringsliv ☒    
Utbildning/ forskning ☐ 
Attraktivitet  ☐ 
Infrastruktur  ☐ 
 
Avstämning har skett med andra enheter inom RJL (Utbildning och Kultur, 
Folkhälsa eller Kommunal utveckling): 
Nej 
 
 
Geografiskt område (berörda kommuner och län som medverkar i projektet): 
Aneby  ☐ Nässjö ☐       
Eksjö  ☐ Sävsjö ☐         
Gnosjö          ☐               Tranås ☐        
Gislaved   ☐ Vaggeryd ☐         
Habo      ☐ Vetlanda ☐ 
Jönköping  ☐ Värnamo ☐ 
Mullsjö   ☐ Län ☒  
 
Jämställdhetsperspektivet är ett verktyg för att nå hållbar tillväxt i hela länet. 
Beskriv arbetet i projektet kopplat till jämställdhet (ex. särskilda insatser för 
ökad jämställdhet): 
UF bygger sin verksamhet på samverkan mellan skola - näringliv och övriga externa 
aktörer. Alla oavsett kön och ursprung ges möjlighet att arbeta med entreprenörskap. 
 
Processutbildningen UF-företagande som metod har utvärderats med 
långtidsuppföljningar.Det har också visat sig att utbildning i entreprenörskap bland 
gymnasieelever har stor framgång när det gäller att öka andelen kvinnliga företagare. 
Av de kvinnor som under sina gymnasiestudier har haft möjligheten att delta i UF-
företagande, är sannolikheten hela 80% större att de senare i livet startar ett företag 
som aktiebolag än de som inte haft samma möjlighet. I Jönköpings län under läsåret 
2013/2014 var 51% av de som drev UF-företag flickor och 54% av alla VD poster i 
företagen under samma period var besatta av flickor. 
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Miljö, integration och mångfald samt folkhälsa är också verktyg som beaktas i 
ansökan. Beskriv arbetet i projektet kopplat till dessa horisontella kriterier (ex. 
särskilda insatser för ökad miljö, integration och mångfald): 
Processutbildningen UF-företagande som metod har utvärderats med 
långtidsuppföljningar. Man har kommit fram till att de som drivit UF-företag under 
sin gymnasietid, senare i livet har en starkare etablering på arbetsmarknaden, färre 
arbetslöshetsdagar och högre inkomst samt blir oftare chefer än genomsnittet i 
kontrollgruppen. Dessutom påbörjar och slutför de högskolestudier i högre 
utsträckning än de som inte har drivit UF-företag. Att få prova på UF-företagande 
ökar också sannolikheten att eleven blir nyföretagare. 
 
Eleverna får arbeta i grupper för att öka förståelsen för andra personers egenskaper 
och synsätt. Genom läromedlen på grundskolan kommer eleverna tidigt i kontakt 
med sin närmiljö och får förståelse för hur vi kan bidra, påverka och förändra. 
Kunskap om demokrati och företagnade utvecklas och vikten av att varje individ 
utgör en viktig pusselbit i samhällets livslånga pussel.  
 
Beskriv om/ hur projektet följer intentionerna i barnkonventionen (gäller 
endast folkhälsoenheten): 
      
 
Ekonomisk bedömning till förslag till stödbelopp: 
Ung Företagsamhet har erhållit finansiering från Regionförbundet sedan förbundets 
start 2005, dessförinnan erhöll man regional finansiering från Länsstyrelsen. Övriga 
finansiärer är länets kommuner, statliga bidrag samt privata företag. Regionens 
finansiering uppgår till ca. 14% av UF´s totala finansieringsbudget.  
 
Förslag till särskilda villkor för beslut: 
Ansökan om utbetalning skall göras minst två gånger per år och senast 15 december 
innevarande år, annars kan projektbidraget för årets beslut förfalla.   

 
 

Medelsbeslut 
År 2016        500 000 kr Regionala utvecklingsmedel 
 
 
Utbetalningsprognos 
År 2016 beräknar vi att betala ut: 500 000 kr. 
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Finansiering 
Budgeten för projektet ser ut som följer: 

 År År År År  
 2016 20      20      20      Totalt 
Kostnader      

Egen personal 
(inkl. sociala avgifter) 
 

                        0 

Externa tjänster                         0 
Lokalkostnader                         0 
Investeringar (gäller inte medel 
från Region Jönköpings län) 

                        0 

Övriga kostnader (ange 
kostnadsspecifikation i bilaga) 

500 000                   500 000 

Indirekta kostnader (specificera 
i bilaga) 

                        0 

Summa kostnader                         0 
Intäkter                         0 
Offentliga bidrag i annat  
än kontanter 

                        0 

Privata bidrag i annat än 
kontanter 

                        0 

Summa (A) 500 000 0 0 0 0 000 
 
 

 År År År År  
 2016 20      20      20      Totalt 
Finansiär      
Region Jönköpings län 500 000                   500 000 
      0                   0 
Summa (B) 2000 000 0 0 0 0 000 

 

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

http://www.rjl.se/
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