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§10 Utveckla hållbara natur- och kulturupplevelser 
för export i Region Jönköpings län 
Diarienummer: RJL 2016/1144 
 
Beslut  
Presidiet föreslår nämnden besluta att  

• Projektet ”Utveckla hållbara natur- och kulturupplevelser 
för export i Region Jönköpings län” med projekttiden 
2016-06-10- – 2019-12-31, beviljas projektmedel ur 
Regionala utvecklingsmedel enligt följande: 

   År: 2016 55 000 kr 
         2017 1 400 000 kr 
         2018 1 400 000 kr 
         2019 1 400 000 kr  

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

 
Sammanfattning 
Meningen med projektet är att skapa resor med innehåll som 
stärker regionens attraktivitet för turister. Detta ska ske genom att 
ta till vara länets unika natur och kultur och kombinera detta med 
måltidsupplevelser. Tre speciella destinationer är utvalda att ingå: 
Östra Vätterbranterna med Gränna och Visingsö, Isabergsområdet 
och Store Mosse samt Skiröområdet. Projektet riktar sig även till 
turismrelaterade företag inom företag, måltider, transporter, 
aktiviteter och service/handel, rådgivare och lokala beslutsfattare. 
 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 2016-06-15 
• Underlag till projektbeslut  
• Ansökan om regionala projektmedel Jönköpings län, 

daterad 2016-04-10 
 
Beslutet skickas till 
Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. 
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Utveckla hållbara natur- och 
kulturupplevelser för export i Region 
Jönköpings län 
 

Förslag till beslut  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

• Projektet ”Utveckla hållbara natur- och kulturupplevelser för export i 
Region Jönköpings län” med projekttiden 2016-06-10- – 2019-12-31, 
beviljas projektmedel ur Regionala utvecklingsmedel enligt följande: 

 År: 2016 55 000 kr 
       2017 1 400 000 kr 
       2018 1 400 000 kr 
       2019 1 400 000 kr  

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

Sammanfattning 
Meningen med projektet är att skapa resor med innehåll som stärker regionens 
attraktivitet för turister. Detta ska ske genom att ta till vara länets unika natur och 
kultur och kombinera detta med måltidsupplevelser. Tre speciella destinationer är 
utvalda att ingå: Östra Vätterbranterna med Gränna och Visingsö, 
Isabergsområdet och Store Mosse samt Skiröområdet. Projektet riktar sig även till 
turismrelaterade företag inom företag, måltider, transporter, aktiviteter och 
service/handel, rådgivare och lokala beslutsfattare. 

Information i ärendet 
Ansökan är en del av finansieringen där man också har sökt medel hos 
Tillväxtverket inom ”Hållbar produktutveckling med fokus på natur- och 
kulturbaserad turism” 
 



 

Tjänsteskrivelse  

2015-11-04 RJL 2016/1144 

 
 

 

Beslutsunderlag  
• Projektmedelsansökan till Region Jönköpings län 

• Checklista  
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
Agneta Jansmyr  
Regiondirektör  

 
 
Ulrika Geeraedts 
Regional utvecklingsdirektör 

 

Beslutet skickas till 
Smålands Turism AB 
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Projektuppgifter 
Projektnamn Projektägare 

Utveckla hållbara upplevelser för export 
 

 
 
  
  

Smålands Turism 
År och månad för projektstart År och månad för projektavslut 

201606 201912 
Status Diarienummer 

Nytt RJL 2016/1144 

Historik 
Tidigare beslut 
 

Utbetalda medel 

- - 

Geografiskt område 
Berörda kommuner och län som medverkar i projektet  

 Aneby  Eksjö 

 Gnosjö  Gislaved 

 Habo  Jönköping 

 Mullsjö  Nässjö 

 Sävsjö  Tranås 

 Vaggeryd  Vetlanda 

 Mullsjö  Jönköpings län 

Information, Regional utveckling 
Kommentarer till ansökan* 

Ansökan berör hela länet men speciellt Gislaved, Jönköping, Vetlanda och Värnamo 
Ansökans koppling till Regionala utvecklingsstrategin, RUS  

Utveckling av besöksnäringen, natur och kulturmiljöer och ökat nyföretagande 
Ansökan är kopplad till: 

 Arbetsmarknad/näringsliv  Utbildning/forskning  Attraktivitet  Infrastruktur 
Avstämning har skett med 

 Utbildning och kultur  Folkhälsa och sjukvård  Kommunal utveckling   
Beskrivning av arbetet i projektet kopplat till jämnställdhetsperspektivet 

      
Beskrivning av arbetet i projektet kopplat till horisontella kriterier för miljö, integration och mångfald samt folkhälsa 

Ansvarstagande för besökare när det gäller miljön poängteras, möjlighet till 
ingångsarbeten för nya svenskar, fysisk aktivitet och naturupplevelser gynnar 
folkhälsan 
Beskrivning av arbetet i projektet kopplat till barnkonventionens intentioner (gäller endast folkhälsa) 

      
Förlag till särskilda villkor för beslut 

      
* Projektägarens ansökan biläggs underlaget 

 

Medelbeslut 
År Summa Typ av medel 

2016 55000 Regionala utvecklingsmedel 

2017 1400000 Regionala utvecklingsmedel 

2018 1400000 Regionala utvecklingsmedel 

2019 1400000 Regionala utvecklingsmedel 

Totalt 4 255 000,00 kr  
 

Beslutet motsvarar 24,8 procent av den slutliga godkända kostnaden till projektet. 
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Utbetalningsprognos 
 

År 2016 beräknar vi att betala ut 55 000 kronor. 
Nationell strategisk prioritering Nationell ämneskategori 

5 06D 

Information 
Region Jönköpings läns riktlinjer samt handledning för ansökan om regionala projektmedel ligger till grund för beslutet.  
Läs mer på plus.rjl.se  
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