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Projektnamn: Nya tider, nya näringar? Kreativa och 
kulturella näringar i ett lokalt/regionalt 
perspektiv 

Projektägare: 
År och månad for projektstart: 
År och månad fOr projektavslut: 
status: 

l Tidigare beslut: 

Utbetalda medel: 

Värnamo kommun 
2013-11 
2014-04 
Nytt 

Projektägarens ansökan finns som bilaga. 

Regionforbundets kommentarer till ansökan 
Syftet med projektet är att klargöra vilken inriktning, vilka strategier och vilka 

insatser på satsningar i KKN som är de mest värdeskapande for att bidra till ett 

breddat näringsliv, konkurrenskraft och tillväxt i Värnamo kommun/Gnosjöregionen. 
satsningar på KKN kan omfatta att stimulera tillväxt i redan etablerade företag inom 
KKN och att främja nyetableringar inom några av KKN:s delbranscher samt att 
skapa forutsättningar for industrin att bättre utnyttja de kompetenser som finns i 

KKN-foretag. Följande mål har skrivits för projektet: 
En kartläggning av befintlig struktur på kulturella och kreativa näringar i Värnamo 
kommun, en kartläggning av industrins upplevda behov av kompetenstillförsel kopp

lat till KKN, erfarenhets- och kunskapsinsamling från andra kommuner och regioner 
med liknande struktur som Värnamo för lärande och benchmarking. Härefter görs en 
analys, slutsats och forslag på strategi och handlingsplan för gemensamma insatser 
för att stärka och bredda näringsliv och arbetsmarknad genom KKN. Detta projekt 

kan forväntas bli en pilotkommun och tar arbetet med KKN framåt. Gnosjöregionen 

kommer att medverka i projektet. En spridning kommer att ske av gjorda erfarenheter 
i projektet. 
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Ansökan uppfyller åtgärd enligt Regionala utvecklingsprogrammet, RUP 
Ansökan uppfyller åtgärderna för näringsliv och arbetsmarknad och kompetensför

söijning. I den omstrukturering som bör komma till stånd i lönköpings län från ett 
tillverkningsindustrilän till ett mer kunskapsintensivt län fyller detta en viktig funk

tion. Arbetsmarknaden blir bredare och kompetensförsöijningen kan tillgodoses på 
ett nytt sätt. En annan aspekt är att länet kanske kan behålla eller få en inflyttning på 

grund av att de nya näringarna spelar en stor roll. 

Ekonomisk bedömning till förslag till stödbelopp 
Efter att ha gjort en ekonomisk bedömning gjorts föreslås regionstyrelsen avsätta 

200 000 kr av l :l-medel för år 2013/2014 enligt inkommen ansökan. 

Förslag till särskilda villkor för beslut 
Ansökan om utbetalning görs en gång och då senast den 30 maj 2014. 

Medelsbeslut 

År 2014 200 000 kr 1:1-Medel 

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

Utbetalningsprognos 
År 2014 beräknar vi att betala ut: 200 000 kr. 

l b Nationell strategisk prioritering 
2g Nationell ämneskategorisering 

OECD-grupp 
OECD-ämne 

Datum 

Beteckning 
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Antal sidor 
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Budgeten för projektet ser ut som följer: 
År År 

Kostnader 2013 2014 
Egen personal 50 000 150 000 
(inkl. sociala avgifter) 
Antal timmar: 

572 
Lönekostnad per timme: 

350 

Externa tjänster 50 000 100 00 o 
Lokalkostnader o 
Investeringar (gäller inte medel o 
från Regionförbundet) 

Ovriga kostnader (ange 12 500 

kostnadsspecifikation i bi laga) 
Summa kostnader 112 500 

Intäkter o 
Summa 112 500 

År 

Finansiär 2013 

Vämamo kommun 56 250 

Regionförbundet lönköpings län 56 250 

Summa 112 500 

Förutsättningar för beslutet 
Regionförbundet medfinansierar projektet 2014. 

o 
o 

37 500 

287 500 

o 
287 500 

År 

2014 

143 750 

143 750 

287 500 

År 

20 Totalt 

o 200 000 

o 150 000 

o o 
o o 

o 50 000 

o 400 000 

o o 
o 400 000 

År 

20 Totalt 

o 200 000 

o 200 000 

o 400 000 

Regionförbundets riktlinjer samt handledning för ansökan om regionala projektmedel 
gäller, se www.regionjonkoping.se. 
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Ansökan om regionala projektmedel 
Jönköpings län 

u 'f . k ppg1 ter om proJe tet 
Projektnamn 
Nya tider, nya näringar? 
Kreativa och kulturella närigar i ett lokal/regionalt perspektiv. 
Projektperiod Sökt belopp från Regionförbundet 

(totalbelopp) 
2013-11-01--2014-05-02 200 000 

u 'ft lppgl "k d er om so an e 
Projektägare E-post 

ANKO M 
2013 -10- 2 1 

Dnr .... i. .. ?. .. Y..!..I ....... .. 

sansökan* 

Totalkostnad 

400 000 

Vämamo kornmun kornmunen@vamamo.se 
Postadress Telefon 

0370-377000 
Postnummer och ort Mobiltelefon 
33183 Vämamo 
Organisationsnummer l CFAR-nummer** Plusgiro l Bankgiro 
212000-0555 1947-2232 141 -7195 
Ar sökande momsredovisningsskyldig för projektet? Gäller ansökan medfinansiering för EU-stöd? 
D Ja D Nej D Ja D Nej .. .. 
•• Arbetsstallenummer enl1gt statistiska centralbyran (Tfn: 019-17 60 00) 

p . ktl d ro Je e are 
Namn Telefon 
Carl Helgesson 0702342138 
E-post Mobiltelefon 
carl.f.he1gesson@vamamo 0702342138 

Ekonomihantering 
Namn Telefon 
Kjell Fransson 0370-377 157 
E-post Mobiltelefon 
kj el l. e.fransson@vamamo. se M 

Datum 

2013-10-21 

Blankettversion 

2010-03-02 

Antal sidor 

1 (6) 

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

Underskrift av behöri att företräda sökanden 
Underskrift 

l Namnförtydl igande 
1 Mats Hoppe 
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Datum 

2013-02-28 • .,~, Blankettversion 

2010-03-02 
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Antal sidor 

Bilaga till ansökan om regionala projektmedel 
Jönköpings län 

Nya tider, nya näringar? Kreativa och kulturella närigar i ett lokaVregionalt perspektiv. 

Sammanfattning av projektet (Max 2 000 tecken} 

Värnarna kommun investerar mer än 350 miljoner kronor i etableringen av Gummifabriken 
en kreativ mötesplats där näringsliv, utbildning och kultur kommer att mötas för att 
tillsammans skapa förutsättningar för en positiv utveckling av samhälle och arbetsmarknad. 
Carnpus Värnarno, Värnarna Näringslivs AB och Kulturförvaltningen är verksamheter med 
kommunal koppling som kommer att vara verksamma i Gummifabriken. Förutom dessa 
organisationer kommer andra aktörer att också finnas i fastigheten och lokalerna är utformade 
på ett sätt som möjliggör större och mindre konferenser, mässor och möten. Förutsättningarna 
för en mötesplats där människor från olika sammanhang möts för att utveckla och utvecklas är 
mycket goda. Mycket av verksamheterna är i dag inriktade på att bidra till det befmtliga 
näringslivets konkurrenskraft. Detta arbete kommer att fortsätta och avsevärt utvecklas och 
expandera i Gummifabriken. Tillsammans har man i samband med förberedelserna för 
Gummifabriken också identifierat möjligheter att arbeta mer aktivt och systematiskt med att 
bredda det befintliga näringslivet genom satsningar på de sk kulturella och kreativa näringarna 
(KKN). Att satsa på KKN kan omfatta att (l) stimulera tillväxt i redan etablerade företag 
inom KKNN (2) främja nyetableringar inom någon av KKNs delbranscher (3) skapa 
förutsättningar industrin att bättre nyttja de kompetenser som finns i KKN-företag För att 
välja strategier och rätt inriktning på framtida satsningar behöver en förstudie göras som 
kartlägger vilken inriktning inom KKN som är mest värdeskapande vad det gäller ökad 
konkurrenskraft och tillväxt kopplat till näringsliv och arbetsmarknad i Värnarna och 
Gnosjöregionen. Det resultat som framkommer i forstudien ska ligga till grund för satsningar 
som görs i samverkan mellan verksamheterna i Gummifabriken och ska kunna användas som 
kunskapsunderlag för ev insatser som planeras i övriga delar av regionen. 

Syfte (Beskriv avsikten med projektet) 

Syftet med forstudien är att för verksamheterna i Gummifabriken klargöra vilken inriktning, 
vilka strategier och vilka insatser vad det gäller satsningar på KKN som är de mest 
värdeskapande för att bidra till ett breddat näringsliv, konkurrenskraft och tillväxt i Värnarna 
kommun/Gnosjöregionen. 
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Kartläggning av befintlig struktur på kulturella och kreativa näringar i Värnamo kommun 
(lönsamhet, sysselsättning, tillväxtpotential, behov av tillväxtfrämjande insatser) 

Kartläggning av industrins upplevda behov av kompetenstillförsel kopplat till KKN. 

Erfarenhets- och kunskapsinsamling från andra kommuner och regioner med liknande struktur 
som Värnamo för lärande benchmarking. 

Analys, slutsats samt förslag på strategi och handlingsplan för gemensamma insatser för att 
stärka och bredda näringsliv och arbetsmarknad genom KKN. 

Förstudiens resultat ska utgöra underlag för beslut om insatser som fattas av respektive 
verkarnhets ledning och styrelse (Campus Värnamo, Kulturförvaltningen, Värnamo 
Näringslivs AB, Gummifabriken) 
Insatser och aktiviteter som kan komma att bli ett framtida resultat vänder sig till befintliga 
företag inom KKN, entrerpenörer med intresse att etablera verksamhet inom KKN samt 
befintli a företa främst inom tillverknio sindustrin. 

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

Förstudien genomförs dels genom analys av befintlig statistik och regionala och nationella 
kunskapsunderlag, dels genom insamlande av ny och kommunspecifik data via webbenkäter, 
intervjuer och dialogforum/workshops. 

Analys av data genomförs av särskilt utsedd arbetsgrupp och projektledare. 

Resultat i fårstudien prövas genom att bollas med särskilt etablerade referensgrupper (a) 
KKN-företagare (b) företagare från tillverkningsindustrin . 

Kontinuerlig kontakt för att värdera analys och slutsatser inför framtagande av strategi och 
handlignsplan görs med representanter från SKL/ Arena för tillväxt och Generator-nätverket. 

Förslag på strategi och förslag på handlingsplan arbetas fram i arbetsgrupp och i 
gemensamma workshops (samtliga verksamheter i Gurnmiabriken). 

Samverkan med Regionförbundet i lönköpings läns särskilda resurs för KKN-satsningar sker 
genom kontinuerliga avstämningar och öppen inbjudan till samtliga av förstudiens aktiviteter. 
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referensgrupper samt kontakt med parter för 
benchmarking etc 
Insamling av befintlig data samt analys och slutsats, 
planering och formulering av insamling ny och 
kommunspecifik data 
Insamling ny och kommunspecifik data, workshops och 
reflektion inför analys och slutsatser 
Analys, slutsatser och framtagning av strategi och 
handlingsplan i interaktion med olika grupper 

Fastslå och besluta om strategi och handlingsplan för 
framtida gemensamma insatser. 

Lansering/spridning av strategi och handlingsplan 

Blankettversion 

2010-03-02 

Antal sidor 

4(6) 

2013-06-15 2013-09-01 

2013-09-01 2013-10-15 

2013-10-15 2013-11 -30 

2013-12-01 2013-12-15 

2013-12-15 2013-12-31 

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

Förstudiens syfte och mål kopplas till de strategier som beskrivs i RUS:en avseende vad som 
krävs för att göra regionen till en internationellt ledande industriregion och för att bredda och 
diversifiera näringslivet. 

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

Förstudien kommer särskilt att samla data som ger underlag till reflektion och slutsatser 
avseende hur satsningar på KKN kan främja en hållbar utveckling, integration, tillvaratagande 
av mångfald och säkerställa jämställdhet. 
Detta redovisas som separata punkter i analys, slutsats, strategi och handlingsplan för KKN
satsningar i Gummifabriken Vämamo. 

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

Förstudien och den verksamhet som kan komma att bli resultat av denna utgår från vad som 
kan vara möjligt i ett framtida samarbete mellan Campus Vämamo, Värnarna Näringslivs AB 
och Kulturförvaltningen i Gummifabriken. Ingen av dessa verksamheter har ensamt ansvar för 
att driva frågan om samarbete kring KKN. Inte heller utgör ett sådant helhetsgrepp och den 
verksamhet som kan komma ut från detta del av ordinarie verksamhet i dagsläget. 

Spridning (Ange hur information om projektet ska spridas) 

Förstudiens resultat i form av strategi och handlingsplan kommer att kommuniceras såväl 
internt i varje verksamhet, bli en del av verksamhetsplaner för framtiden, samt externt i form 
av specifikt lanseringsevent. 

Uppföljning/utvärdering av projektet 
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Antal sidor 
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Respektive verksamhets styrelse eller styrgrupp följer och utvärderar förstudiearbetet 
Regionförbundet i lönköpings läns särskilda resurs för KKN-satsningar kommer att kuna följa 
forstudien under arbetets gång. 
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Kostnadsbudget* 
Kostnadsslag 

Egen personal 
(inkl. sociala avgifter) 
Antal timmar: 

Lönekostnad per timme: 

Externa tjänster 

Lokalkostnader 

Investeringar (gäller inte 
medel från 
ReQionförbundet) 

Övriga kostnader (ange 
kostnadsspecifikation i 
bilaQa) 

Summa kostnader 

Intäkter 

Summa (A) 

mans1enng * 
Finansiär 

Värnarna kommun 

Regionfårbundet 

Summa (B) 

.,,6 
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Ar 2013 Ar 2014 Ar20 

50000 150000 

50000 100000 

12500 37500 

112 500 287 500 

- - -
112 500 287 500 

Ar2013 Ar 20 Ar20 

56 250 14 3 750 

56 250 143 750 

112 500 287 500 

Datum 

2013-10-21 

Blankettversion 

2010-03-02 

Antal sidor 
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Ar20 Totalt 

200 000 

150 000 

o 
o 

50 000 

o o 400 000 

- - o 
o o 400 000 

Ar 20 Totalt 

200 000 

200 000 

o 
o 
o 
o 

o o 400 000 

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