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Underlag till projektbeslut 
Projektnamn: 
Projektägare: 
År och månad for projektstart: 
År och månad for projektavslut: 
status: 

!T-spåret 
Eksjö kommun, Campus I12 

2013-09-01 

2015-06-30 

Ny ansökan 

Tidigare beslut: = 
Utbetalda medel: 
~~~-

Projektägarens ansökan finns som bilaga. 

RegionfOrbundets kommentarer till ansökan: 
Projektet har tillkommit utifrån erfarenheter inom kommunernas socialtjänst och psykiatrin. 

Mänga ungdomar har misslyckats i skol- och utbildningssystemen p.g.a. neuropsykologiska 
funktionshinder. De står ofta helt utanför arbetsmarknaden och behöver samhällets stöd för 

att återuppta studier och hitta nya vägar till ett arbete. Målgruppen är unga i åldern 19-30 år 

med Aspergers syndrom. !T-spåret är en försöksmodell som bygger på 3 moduler; 
telcnikprograrnmets IT -änmen på gynmasienivå, utvalda kurser på eftergymnasial nivå samt 

praktik och förberedelser för ett arbete. Målet år att vända deras funktionsnedsättning till 
något positivt om de kommer in i rätt sammanhang. Projektet är en uppgradering av ett ESF

projekt (särskild utlysning), där både kommun (socialtjänst, Vux), högskola, 
samorduingsförbund, Arbetsförmedling och Försäkringskassan samverkar och stöttar med 

olika insatser. Kommunal utveckling (FoUrum) har också delfmansierat första skedet i 
proj ekt.et genom riktade komnmnala medel. 

Ansökan uppfyller åtgärd enligt Regionala utvecldingsstrategin, RUS: 
Utifi·ån nya regionala utvecklingsstrategin (RUS) ska vi verka för att öka människors 

delaktighet genom delstrategin ett inkluderande samhälle, d. v. s. lika möjligheter att delta och 
bidra i samhället. Därför är denna typ av projekt nödvändiga för ökat deltag(mde i 

arbetslivet. Fungerar metoden kan den med fördel användas inom fler yrkesområden eller för 

andra neuropsykologiska nedsättningar som modell utifrån varje deltagares unika förmåga. 
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Fortsättningen av projekt IT -spåret år också en förutsättning för en geografisk spridning och 
implementering över hela länet i förlängningen. 

Ekonomisk bedömning till förslag till stödbelopp: 
Bifall föreslås. Regionförbundets finansiering delas inledningsvis mellan Konnnunal 
utveckling/FoUrum och regionala projektmedel från Regionförbundet Definitivt besked tas 
under socialchefsmötet i september. Av projektperiodens totala kostnad 7 795 067 kr söks 
l 200 000 kr från RF (=15,4%) 

Förslag till särskilda villkor fOr beslut: 
Beslutet bygger på att andra fmansiårer också beviljar sökta medel. Revidering av 

projektbudget kan ske under 2014. Regionförbundet ställer sig också positiv till beslut om 
medfinansiering från 2015. Detta beslut avser perioden 2013-07-2014-12. 
Förlängningsansökan krävs för 2015. 

Medelsbeslut 

Medelsbeslut avser 201309 samt helåret 2014 
År 2013-09 till2014-12 900 000 kr RF-medel 

Beslutet motsvarar 14,8 procent av den slutliga godkända kostnaden till projektet. 

Utbetalningsprognos 
År 2013 beräknar vi att betala ut: 300 000 kr. 

År 2014 beräknar vi att betala ut: 600 000 kr 

lO Nationell strategisk prioritering 

l O c Nationell ämneskategorisering 

OECD-gru.pp 

O E CD-ämne 

Datum 

Beteckning 

R 143 13 
Antal sidor 
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Finansiering 
Budgeten får projektet ser ut som följer: 

-
År Åt• Ar 

Kostnader 2013 2014 2015 Totalt 
Egen personal 799 219 l 578 860 659 962 3 038 041 
(ink!. sociala avgifter) 
Antal timmar: 9 851 

Lönekostnad per timme: 308,4 

Externa tj ärrster 102 643 333 625 103 875 540 143 
Lokalkostnader 63 755 126 243 65 403 255 401 

hwesteringar (gäller inte medel 40 000 o o 40 000 
från Regionförbundet) 

Övriga kostnader (ange 905 552 2 106 812 909118 3 921 482 
kostnadsspecifikation i bilaga) 

Summa kostnader l 911169 4 145 540 l 738 358 7 795 ö67 
Intäkter o o o o 
Summa l 911169 4145 540 l 738 358 7 795 067 

---
År År Ar 

- ~---::-Finansiär 2013 2014 2015 Totalt 
ESF 768 934 l 399 688 519 944 2 688 566 

Deltagare 468 000 936 000 468 000 l 872 000 
Offentligt bidrag 132 374 267 180 135 234 534-808 

Höglandets samordningsförbtmd 157 500 526 000 300 000 983 500 

Regionförbundet 300 000 600 000 300 000 l 200 000-
-

Ek-: j ö kommun 84 361 416 672 15160 516 193 
- -0 o o o 

-- - ---,--o o o o 
-- -

o o o o 
-

7795067 Summa 1911169 4145 540 l 738 358 
--

Förutsättningar för beslutet 
Regionfårbundets riktlinjer samt handledning får ansökan om regionala projektmedel 
gäller, se www.regionjonkoping.se. 

Datum 

Beteckning 

R 14313 
Antal sidor 
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Ansökan om regionala projektmedel 
Jönköpings län 

Projekt (markera aktuell ruta) 
l D Ny ansökan- förstudie l ~ Ny ansökan- projekt l D FörlängninQsansökan• 

*Fyll endast i denna sida. Läs mer i dokumentet Handledning för ansökan om regionala projektmedeL 

u "ft . kt t Jppgt er om pro]e e 
Projektnamn 
IT-spåret 
Projektperiod Sökt belopp från Regionförbundet Totalkostnad 

(totalbelopp) 
2013 07 01 till2015 06 30 1200 000 9 706 235 

Uppgifter om sökande 
Projektägare E-post , 
Eksjö kommun, Campus il2 stefan.elm(ti)eksjo.se 
Postadress Telefon 
Kaserngatan 24A 0381-36 000 
Postnummer och ort Mobiltelefon 
575 35 Eksjö 
Organisationsnummer l CFAR-nummer•• Plusgiro l Bankgiro 
212000 0589 39853270 5813-0089 
Ar sökande momsredovisningsskyldig för projektet? Gäller ansökan medfinansiering för EU-stöd? 
OJa~ Nej ~Ja D Nej .. Arbetsställenummer enligt Stat1sl1ska centralbyrån (Tfn. 019-17 60 00) 

Projektledare 
Namn Telefon 
Lisbeth Wennerholm 0381-36121 
E-post Mobiltelefon 
lisbeth.wennerholm(ti)eksjo.se 070 2883388 

Ekonomihantering 
Namn Telefon 
Ing-Britt Holmberg 0381-36594 
E-post Mobiltelefon 
ingbritt@campusi 12.se 

Datum 

2013-05-27 

Blankettversion 

2010-03-02 

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

Underskrift av behörig att företräda sökanden 
Underskrift f, r O A l Ort och datum . 
J~ V'-- Eksjö 'Z.r,Cp~·-oS-2:\. 

Namnförtydligande 
Stefan Elm 
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Bilaga till ansökan om regionala projektmedel 
Jönköpings län 

Projektnamn 
l !T-spåret 

Sammanfattning av projektet (Max 2 000 tecken) 

Projektet !T-spåret har kommit till utifrån de erfarenheter socialtjänsten i kommunerna och 
ungdomspsykiatrin har samlat under de senaste åren omkring ungdomar som misslyckas i 
skol- och utbildningssystemet. Ungdomarna står därmed helt utanför även arbetsmarknaden. 
!T-spårets modell består av tre moduler, där modul I motsvarar teknikprogrammetsIT
ämnen, modul 2 motsvarar utvalda kurser på högskolenivå och modul 3 innehåller praktik och 
förberedelse for ett arbete. 
Undervisningen är förlagd på eftermiddagen. !T-spåret har plats för I5 ungdomar. Alla 
ungdomar har fast arbetsplats och egen studieplan. Det finns få lärare, en på gymnasienivå, 
som även håilar i foretagskontalden, och en lärare på högskolenivå. Ungdomarna har tillgång 
till arbetsterapeut som utvecklar en arbetsmodell för ungdomarnas sociala liv. 
Lokalerna är inredd for målgruppen och an väns enbart av IT -spåret. 
Projeldet är unikt och liknande försöksverksamhet finns ingan annan stans i Sverige. 

Syfte (Beskriv avsikten med projektet) 

att 
- unga kvinnor och män i åldern I 9-30 år med ett !T-intresse och Aspergers syndrom ska ges 
möjlighet till anpassad studiegång på gymnasie- och högskolenivå inom IT. 

- målgruppen bryter sin isolering. 

- ungdomarnas kompetens utvecklas och användas till samhällsnyttan, i föreningar och 
organisationer. 

- öka ungdomarnars möjlighet till egen försörjning. 

- öka samarbetet mellan kommunerna, landstinget, arbetsformedlingen och 
försäkringskassan. 

- öka kunskapen om målgruppens behov men även resurser i kommunerna, inom 
landstingspsykiatrin, på arbetförmedlingen och försäkringskassan. 

- belysa samhällets hinder och möjligheter i lagar och förordningar. 
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- öka intresset från toretag att anställa personer med Aspergers syndrom. 

- påverka och inspirera andra kommuner i landet i syftet att sprida modellen. 

Mål (Vad ska projektet uppnå för resultat?) 

- tillsammans med intressenterna jobbar fram ett arbetssätt, så vi når ut till ungdomarna. 

minst 10-12 ungdomar ska kontinuerligt finns i projektet. (Idag har vi 15 ungdomar). 

- minst 40% ska ha brytit sin isolering och fått större självkänsla och en egen identitet. 

- minst 70% av de antagna ska ha klarat av att genomfåra utbildningen 

- alla, l 00%, ska i modul 2 och/eller modul 3 ha prövat på projekt/uppdrag från fOretag, 
organisationer eller föreningar 

- minst 4 fåretag ska efter projektets slut ha ändrat sin syn på målgruppen och se ungdomarna 
som en tillgång. 

- samtliga samarbetspartners ska se IT-spåret som en möjlighet för särskilda ungdomar att få 
en utbildning inom IT. 

- visa att en specifik ungdomsgrupp som står långt från utbildningssystemet och 
arbetsmarknaden kan integreras om de rätta förutsättningarna finns. 

- påverka bidrag-/skol- och utbildningssystemet så att ungdomar med diagnoser ska kunna gå 
från sysslolöshet till avlönat arbete eller adekvat sysselsättning. 

Målgrupp (Vem/vilka vänder sig projektet till?) 

II-spåret vänder sig till ungdomar mellan 19-30 år med ett IT-intresse och Aspergers 
syndrom. Ungdomarna rekryteras från höglandskommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, 
Tranås, Vetlanda och Y dre kommun. 
Från och med 2014 07 01 kommer även ungdomar från lönköpings kommun att kunna söka 
sig till IT -spåret. 

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

II-spåret har varit i gång i knappt l Y, år Vi upplever att avskaligheten, strukturen och 
bemötande, som är IT -spårets varomärke, påverkar ungdomarna positivt och ger dom bra 
fårutsättningar att klarar sig genom alla tre moduler. 

Antalet sökande har fran1 till dagens datum varit 40 ungdomar fördelad från samtliga 
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höglandskommuner. 

IT -spåret kommer fortsatt att arbeta, utveckla och dokumentera metoden och formen i syftet 
att, vid projektets slut, kunna presentera hur mål och metod går in i varandra. 

IT -spåret fortsätter med: 
- möten med styrgruppen 3 gånger per år. 
- möten med avstämningsgruppen 3 gånger per år. 
- utveckla samarbetet med Holland. 
- utveckla samarbetet med projekt Aspie på Gotland. 
- utveckla kontakten med intresseorganisationen Attention både på länsnivå och riksnivå 
- i samarbete med arbetsförmedlingen undersöka och erbjuda ungdomar i modul 3 olika 
anställningsformar. 
- arbetsterapeuten utvecklar samarbetet med boendestödjerna i kommunerna och tar fram en 
arbetsmodell för genomförande. 
- högskolestudier fortsatt en eftermiddag i veckan. 
- huvudläraren (lärare i modul l) arbeter med kontakt och framtagning av lämpliga företag 
f6r praktik/anställning. 
- sammanställa metodutvecklingen och modularbetet 

utveckla 4-s!egs modellen i modul l och modul 2. 
utveckla 7 -stegs modellen i modul 3. 

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

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

Projektetiden och placering i lönköpingsregionen är intressant utifrån att RUS arbeter med 
tilväxt i regionen inom olika områden. 

!T-spåret arbetar helt i linje med RUS 's grundide' "En hållbar utveckling." 

!T-spåret har ambitionen att påverka och f6rändra samhällets syn på ungdomar som står långt 
från både undervisnings-/utbildningssystemet och i en f6rlängning även långt från 
arbetsmarknaden. strategisk påverkan ingår. 
!T-spåret har transnationella kontakter med Holland och Danmark. 
IT -spåret samarbetar med arbetsförmedlingen, försälaingskassan, kommunpsykiatrin, 
psykiatriska kliniken vid Höglandssjukhuset, Tekniska Högskolan i Jönköping och EksjöVux. 
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IT-spåret är ett ESF-projekt inom po2. Eksjö kommun är projektägare. Höglandets 
samordningsförbund och Regionsförbundet stötter projektet med kontanta medel. 
Samarbetspartners medfinanserar med arbetstid. 

I !T-spårets modell ingår både att individen ska få makt över sitt eget liv, erövra en plats i 
samhället genom adekavt gymnasie- och högskoleutbildning och i ett videra perspektiv via 
praktikplats få ett arbete eller en adekvat sysselsättning. 
IT -spåret arbetar för att ungdomar med särskilda förmågor, som i dag står utanför både 
utbildningssystemet och arbetsmarksnaden ska kunna minska eller helt komma bort från 
bidragsberoende. 
IT -spåret utvecklar spetskompetenser som företaget efterfrågar i dag. Genom det 3 
modulsystem som är IT -spårets varomärke knyts utbildning/kunskaper till företag redan i 
modulsystemets slutfas. 
Företagsutvecklingen inom IT går i en rasande fart. Stora kunskaper och tydliga kompetenser 
krävs får att kunna tillfredsställa morgondagens behov inom IT. 

!T-spåret har valt att fulensera på en avgränsad ungdomsgrupp med Aspergers syndrom som 
har misslyckats i skol- och/eller utbildningssyetemet. !T-spåret vänder sig till ungdomar med 
Aspetgers syndrom som har ett !T-intresse och är från normal till högt begåvade. 
IT -spåret vill visa att dessa ungdomars funktionsnedsättning kan vändas till något positivt om 
de kommer in i rätt sammanhang, får korrekt bemötande och får utbilda sig inom deras 
kunskapsområde IT och sedan få ett arbete eller sysselsättning. 

Gruppen som ingår i projektet är ungdomar som har klarat sig dåligt i det existerande skol
och utbildningssystem, då deras sätt att fungerar och tänka helt avviker från normalbegreppet 
En stor del av dessa ungdomar har en teknisk, och logisk tankeförmåga, som med rätt 
undervisningsform med rätt innehåll och rätt bemötande kan utvecklas och ge de stora 
möjligheter på arbetsmarknaden inom IT-branchen. 
Varken arbetsförmedlingen eller försäkringskassan har adekavata erbjudande för denna grupp 
som synliggöres med ders totala utanförskap. 

5(9) 

Detta är en utveckling som kan stoppas genom att utveckla ungdomarnas personliga resurser i 
en kompletterande skol- och undervisningsmodelL Den existerande skol- och 
utbildningsformen är inte anpassad annorlunda tänkande ungdomar med bra intelligens och 
med stora behov av anpassad miljö. 

Ungdomarna på !T-spåret uttrycker under uppföljningssamtalen att de trivs i miljön och att de 
känner sig uppskattat for den de är, att undervisningen ligger i linje med deras intressen och 
lnst att ntveckla sina kunskaper. En del uttrycker att det känns bra att de tydligt kan se syftet 
med att gå här och att de ser fram emot att få ett arbete och inte gå sysslolösa, som en del har 
gjort i många år. 
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Horisontella kriterier (Beskriv på vilket sätt projektet beaktar miljö, integration och mångfald, folkhälsa samt 
jämställdhet) 

Utifrån målgruppens specifika funktionsnedsättning har IT -spåret egna lokaler i en avskalad 
miljö som ser likadan ut varje dag. Lokalerna an väns enbart av IT -spåret och har egen ingång 
Både struktur och pedagogik är anpassad efter ungdomarnas behov av tydlighet och enkelhet. 
Alla ungdomar har fast arbetsplats som oftast är avskrärnat från övriga medstuderande. IT
spåret har enbart 15 antagna, som är uppdelade i grupper med 2-5 i varje grupp. 

IT-spåret är en del av Campus i12 i Eksjö. Möjlighet finns, för de ungdomar som i ett senare 
skede önskar och vill fortsätta sin utbildning, att söka sig till den ordinarie utbildningen på 
Campus i12. 

IT -spåret tar emot ungdomar med helt olika skolbakgrund och helt olika erfarenheter efter 
avslutat skolgång. 
IT -spåret tar hänsyn till var och ens olika bal<grund och utvecklingspotentiaL 
Utbildningen är processorienterad för ett ökat lärande och för personlig utveckling för den 
enskilde studenten. 

En stor del av ungdomarna har psykosociala problem, som påverkar dom i deras vardag och 
även i deras kontinuitet på IT -spåret. Vi har erfarit att behovet av insatser på hemrueplan är av 
stor vikt för många för att bygga upp struktur och strategier i syftet att klara vardagslivet som 
även gäller regelbunden dygnsrytm, vilket många av ungdomarna inte har i dag. 
Samarbete mellan arbetsterapeuten och hemkommunernas boendestödjare fyller därför ett 
stort behov och vi ser här en möjlighet att utveckla samarbetet mellan IT -spåret och 
kommunerna. 

I undervisnings- och utbildningssystemet finns fortfarande könsrelaterade studieval, vilket 
även påverkar sökande till IT -spåret. Området IT har en synlig tradition av manlighet. 
IT -spåret prioriterar kvirrliga sökande om de har intresse och förutsättningar att utveckla sina 
förmågor inom IT. Vi har samma krav på studieförmågan hos mån såväl som kvinnor. Alla, 
oberoende av kön, får hjälp och stöd i den omfattning var och en behöver. 

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

6(9) 

IT -spåret har en avskalad miljö, avgränsade arbetsplatser, få lärare och få studerande. 
Lokalerna använs enbartavIT-spåret och ser lilmdan ut varje dag. Alla tmgdomar har sin fasta 
arbetsplats, har egen studieplan och läser i egen takt. 
Den gemensamma undervisningen bedrivs i korta sekvenser, alltid på samma plats. 
Undervisningen bedrivs enbart på eftermiddagen. Hänsyn tas till den enskilde, vilket ses i att 
antalet studiedagar och antalet timmar per dag är olika för olika tmgdomar. 
Utbildningsförloppet är uppdelat i 3 moduler, där den antagna som ej har fullständiga 
gymnasiebetyg inom teknik eller inga alls, läser in detta i modull som mosvarar gymnasiets 
IT- ämnen. 
I modul 2 läser ungdomarna utvalda kurser på högskolenivå och i modul 3 gör ungdomarna 
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praktik på företag, i föreningar eller organisationer för att pröva sina kunskaper/kompetens 
innan en planerad anställning eller adekavt sysselsättning planeras och verkställs. 
Stor flexibilitet mellan modulen finns för att tillgodose ungdomarnas olika behov. 
Detta är ett unikt projekt som är helt avskilt från den ordinarie verksamhet påp Campus il2. 
Vad vi vet finns det inte något liknande projekt/verksamhet i Sverige i dag. 

Spridning (Ange hur information om projektet ska spridas) 

Spridning av projekttet sker i form av informationsmöten, deltagande i seminarier och 
utbildningsdagar. 

Artikler finns regelbundn i lokaltidningar, Höglandstidningen och landstingsnytt Nässjö 
näringslivshemsida har löpande information om II-spåret. Lasso på p4 har haft en intervju 
med huvudläraren och 4 studenter. På Attentions hemsida i jönköpingsregionen finns 
information om IT -spåret. Attention på både läns- och riktnivå är intresserade av att sprida 
mer information om projektet. 

Kontakt med AspiT i Danmark skede under mobiliseringsfasen i januari 2012. 
studieresa till Groningen i Holland är planerad under våren 2014 och ett samarbete med 
projekt Aspie på Gotland är planerad. 
Under psykiatriveckan i november 2012 medverkade !T-spåret. Ett äterkommande 
medverkande är planerad även under 2013 och 2014. 

Under hösten 2013 planeras informationsträffer för lärare på gymnasiskolornas Teknik- och 
Naturprogramm i syftet att sprida information om IT -spårets möjligheter för en specifik 
grupp. 

IT -spåret har för avsikt att söka medel till en följeforskare, då projektets metod och innehåll 
har väckt stor intresse. Modellen kan tänkas gynna även andra ungdomar med 
nempsykiatriske funktionsnedsättningar som till exempel ADHD/ADD. 

I styrgruppen sitter två riksdagskvinnor med som har till uppgift att påverka uppåt mot 
riksdagen i syftet att synliggöra modellen som är unik i både form och innehåll. 

Projektet har ambitionen att påverka och synliggöra ungdomar som i dag står utanför både 
skol-/utbildningssystemet och i en förlängning även arbetsmarknaden. På lång sikt hoppas vi 
kunna bidra till en konkret förändring, där modellen blir ett komplement för att möjliggöra 
undervisning/utbildning för ungdomar som behöver anpassat miljö och anpassad pedagogik 
med tydlig avgränsat inriktning. 

Arbetsmodellen ska ses som en utbildningsmöjlighet för en specifik målgupp. 
Kursutbudet är dynamisk och anpassat efter företagens kompetensbehov. 

REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 
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Datum 

2013-05-28 • 
"~~ Blankettverslon 

2010-03-02 

REGIONFÖRBUNDET 
JÖNKÖPINGS LÄN 

Antal sidor 

Uppföljninglutvärdering av projektet 
strategisk påverkan. 
!T-spåret har möte med styrgruppen tre gånger per år. Gruppen består av två riktdagskvinnor, 
beslutsfattare inom kommunerna, landstingspsykiatrin, arbetsförmedlingen, 
försäkringskassan och EksjöVux, samt en extern utväderare. styrgruppens uppgift är att ililja, 
utveckla och stötta projektet framåt. Dessutom även uppgiften att påverka inom den egna 
organisatioenen. 

Konkret vardag. 
IT -spåret har möte med Avstämningsgruppen tre gånger per år. Gruppen består av 
handläggare i kommunen, landstingspsykiatrin, arbetsförmedlingen, torsäkringskassan och 
EksjöVux, samma externa utvärderare som sitter med i Styrgrnppen och representanter från 
boendestödjarna i kommunerrna. 

Förutom avstämningsgruppens möten har huvudläraren/arbetsterapeuten regelbunden kontakt 
med handläggarna på arbetsförmedlingen, försäkringskassan och i kommunerna i ärenden 
rörande studerande med specifika behov av stöd och exttra uppmärksamhet. 

IT -spåret har regelbunden personalmöten. 

Den externa utvärderaren följer projektet och stämmer av att projektet följer mål och syfte. 
och är alltid med på styrgruppsmöten och avstämningsmöten samt vid vissa personalmöten på 
!T-spåret. 

REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 
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Ktdbdt* os na s u 1ge 
Kostnadsslag 

Egen personal 
(inkl. sociala avgifter) 
Antal timmar: 

Lönekostnad per timme: 

Externa tjänster 
Lokalkostnader 
Investeringar (gäller inte 
medel från 
Regionförbund et) 
Övriga kostnader (ange 
kostnadsspecifikation i 
bilaga) 
Summa kostnader 

Intäkter 
Summa (A) 

mansiermg• 
Finansiär 

ESF-stöd 

deltagare 
offentligt bidrag 

Höglandets samordf. 

Rigionförbundet 

Eksjö kommun 
Summa (B) 

~,,. 

• 
·~~· 

REGIONFÖRBUNDET 
JÖNKÖPINGS LÄN 

Ar 2013 Ar 2014 Ar20l4 
helår tom 30/6 from 1/7 

1598438 903770 675090 

205285 229750 103875 
127511 60840 65403 

80000 o o 

1811103 1208447 898365 

3 822 337 2 402 807 l 742 733 

- - -
3 822 337 2 402 807 l 742 733 

Ar 2013 Ar2014 Ar2014 
helår tom 30/6 from 1/7 

l 537 867 879 745 519 943 

936 000 468 000 468 000 
264 748 133 590 133 590 

315 000 226 000 300 000 

600 000 300 000 300 000 
168 722 395 472 21 200 

3 822 337 2 402 807 l 742 733 

Datum 

2013-05-28 

Blankettverslon 

2010-03-02 

Antal sidor 

9(9) 

Ar20l5 Totalt 

tom 30/6 

659962 3 837 260 

103875 642 785 
65403 319 157 

o 80 000 

909118 4 827 033 

l 738 358 9 706 235 

- - o 
l 738 358 9 706 235 

Ar20l5 Totalt 

tom 30/6 
519 944 3 457 499 
468 000 2 340 000 
135 254 667 182 
300 000 l 141 000 
300 000 l 500 000 

15 160 600 554 
l 738 358 9 706 235 

· "ra.l;>eUerna för koslnadsbl;ldgat och finansiering summeras automatiskt. Genom att anv.!inda ta!:>-tangenten 
m.~llan fälten, fat du fvam.rätl summa direkt. Observera.altsumman i (A) måste överensstämma med summan 
l (8). 

REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN 
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Kostnadspecifikation !T-spåret 
Inledning 
Vi har blivit uppmanade att ansöka om l 200 000 hos er och av regionförbundet Bengt-Ove 
Eriksson. Båda parter har fått varsin ansökan om medel. Vi hoppas att båda eller någon av er 
kan hjälpa oss med vår medfinansiering av projekt IT -spåret. Bengt-Ove Eriksson har med
finansierat med 3 00 000 kr för vårterminen 2013. Dessa kontanta medel betalades ut fe b 
2013. Därför står det 600 000 under 2013. (Vi har fått 300 000 och ansöker om 300 000 för 
ht 2013). 
Förtydligande 
J ag har valt att redovisa hela år 2013 i budget. Dels för att vi erhållit en medfinansiering och 
dels för att upparbetade kostnader alltid redovisas i efterhand. 

Detta är ju ett ESF-projekt som innehåller medfinansieringar från deltagare och i form av 
arbetstid från våra samarbetspartner. Dessa redovisas både i kostnadsbudget och i 
finansieringen. I skrivande stund har jag ansölet om beslut om förändring av budget hos ESF. 
Detta är under beredning. Budget kan förändras ngt. Förmodligen ökas medfinansiering av 
deltagare och Eksjö kommuns medfinansiering minskas ngt framför allt under 2014. 

Övriga kostnader 
2013 
helår 

2014 
1/1-30/6 

Aktiviteter riktade till målgrupp 
Resor 4000 4000 
Undervis. 
Material 110 400 131 000 

Information o marknadsföring 
Material 22 l 00 21 03 9 

Strategisli spridning 
Resor Il 340 
Material 83 000 
(film) 

11040 
82 238 

Transnationella kontakter 
Besök 
Holland O 95 040 

2014 
1/7-31112 

9000 

80 000 

10 900 

3 680 
3 000 

o 

Indirekta kostnader enligt ESF -beslut 
379 515 262 500 190 189 

Finansiering av deltagare 
936 000 468 000 468 000 

2015 
1/1-20/6 

9000 

90 000 

10 900 

3 780 
3 000 

o 

189 184 

468 000 
Fiuansieriug av arbetstid från våra samarbetspartner 

264748 133 590 133 590 135 254 

Totalt l 811103 1 208 447 898 365 909118 totalt 4 872 033 



Bilaga 1: 

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

Projektet genomförs under perioden 2012 01 01 2015 06 30 
styrgruppsmöten 3 gånger per år 2013 07 01 2015 06 30 
Avstämningsgruppsmöten 3 gånger per år 2013 07 01 2015 06 30 
Transnationellt samarbete med Groningen i Holland 2014 01 01 2015 06 30 
Nationellt samarbete med Aspie på Gotland 2013 07 01 2015 06 30 
Arbetsterapeutens arbete med framtagning av a-modell 20130701 20150630 
Samverkan med intresseorQanisationen Attention på länsnivå 20130701 2015 06 30 
Samverkan med intresseorqanisationen Attention på riksnivå 2013 07 01 2015 06 30 
Marknadsföra modellen inom delar av gymnasieskolan 2013 07 01 2015 06 30 
Samarbete med arbetsförmedlingen omkring anställningsformar 20130701 2015 06 30 
Aterkommande medverkan under psykiatriveckan på höglandet 20130701 2015 06 30 
Utveckling av företagskontakt 20130701 2015 06 30 
Utveckla 4 stegs modellen i modul 1 och modul 2 20130701 2015 06 30 
Utveckla 7 steQs modellen i modul 3 2013 07 01 2015 06 30 
Sammanställa arbetsmodellen 2013 0701 2015 06 30 
Undersöka möjligheten att ansluta en följ_eforskare tillj)rojektet 20130701 2015 06 30 



Referens 

~~ f)fJ !Jjq Britt Wennerström, 036-102013 
0706-384158 • 

·~~ lA 

REGIONFÖRBUNDET 4r 7va5 JÖNKÖPING$ LÄN 

Underlag till projektbeslut 
Projektnamn: 
Projektägare: 

Biosfårsprogram fdr Östra Vätterbranterna 
Biosfårsområde Östra Vätterbranterna ideell 

förening 

År och månad för projektstart: 
År och månad för projektavslut: 
status: 

Tidigare beslut: 

Utbetalda medel: 

2013-09 

2015-10 

Nytt 

Projektägarens ansökan finns som bilaga. 

Regionförbundets kommentarer till ansökan: 
Östra Vätterbranterna är en mlik del av Sverige. Östra Vätterbranterna blev 2012 utsett till 

biosförmmåde. Biosfårområden är modellområden för hållbar utveckling vilka förvaltas 

lokalt men ingår i ett globalt nätverk- under FN-organet Unesco- med 610 områden 

spridda världen över. I Sverige finns fem biosfårområden med olika profil. Inom biosfårom

rådet är flera intressentergrupper som vill ha nyttar ur sarruna landskap. I Östra Vätterbrant

erna ökar intresset för rekreation, turism, bioenergi, lokalproducerade livsmedel, vindkraft

verk, gruvindustrier och unika natur- och kulturvärden. Ett biosfårprogram ska tas fram. 

Arbetet med biosfårprogrammet sker utifrånlandskapskonventionens grundtankar. 

Biosfårprogranunet syftar till att överbrygga ldyftan mellan stad och land och ska ha ett 

integrerat synsätt på hur lanelskapets alla funktioner ska utvecklas. 

Ansökan uppfyller åtgärd enligt Regionala utvecklingsstrategin, RUS: 
Den regionala utvecldingsstrategin kommer att uppfyllas genom att ett landskapsperspektiv 

går ut på att bevara och utveckla livsnliljön och attraktiviteten särskilt när det gäller natur-, 

kulturturism och rekreation. Kommunikationerna påverkas när det gilller närhet till området. 

Näringsliv och Arbetsmarknad och Kompetensförsöljning kommer att vara en draghjälp i 

marknadsforing och samverkan. Ideer kring en biosfårmärk-ning av produkter från 

biosfårområden för att kunna bidra med underlag och kompetens. 

Internalionell samverkan genom att 61 O områden i världen ingår i biosfårkonceptet 

REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPJNGS LÄN 
Postadress: Box 255, SE-551 ·J4 Jönköping l Bosöksadre<;s: Västre~ Storgatan 18 A 
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Referens 

Britt Wennerström, 036-102013 
0706-384158 

~, .. • -.~~ 
REGIONFÖRBUNDET 

JÖNKÖPINGS LÄN 

Ekonomisk bedömning till fOrslag till stödbelopp 
Efter det att en bedömning gjorts föreslås att avsätta 300 000 kr nnder två år av l: l-medel 
enligt inkommen ansökan. 

Förslag till särskilda villkor fOr beslut 
Ansökan om utbetalning ska göras minst två gånger per år och senast den 31 oktober 2015. 

Medelsbeslut 
Två-årigt medelsbeslut 
År 2013-2015 300 000 kr 1:1-Medel 

Beslutet motsvarar 22,97 procent av den slutliga godkända kostnaden till projektet. 

Utbetalningsprognos 
År 2013/14 beräknar vi att betala ut: 150 000 kr. 

7 Nationell strategisk prioritering 

7 c Nationell ämneskategorisering 

OECD-grupp 
O E CD-ämne 

Finansiering 
Budgeten för projektet ser ut som följer: 

År 
Kostnader 2013/14 

Egen personal 102 880 

(ink!. sociala avgifter) 

Antal timmar: 
320 

Lönekostnad per timme: 

268 

Externa tjänster 260 000 

Lokalkostnader 5 000 

Investeringar (gäller inte medel o 
från Regionförbundet J 

OVriga kostnader (ange ____ 285 000 

MM'"""""'"" 0 """) t 
Summa kostnader 652 880 

------ ~---

Intäkter o 
---···-··-·-- ------

Summa 652 880 
. - -

--· 

År Ar 
2014/15 20 Totalt 
102 880 o 205 760 

260 000 o 520 000 

5 000 o 10 000 

o o o 

285 000 o 570 000 

652 880 o l 305 760 

o o o 
--

652 880 o 1305 760 
--

Datum 

Beteckning 

R9513 
Antal sidor 
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Referens 

Britt Wennerström, 036-102013 
0706-384158 

---~-1-;c;;---;:;-----~-
Finansiär 
Förenin~aV ätterbranterna 
WWF 

-----
ravde1ningen) Länsstyrelsen (N a tu 

Länsstyrelsen 

r--

----
Regionförbundet Jö 

~---=--

nköpings län 
1 Jönköpings kommm 

Summa 
--.. ~--·~-- f-

~'& • 9~~ 
REGIONFÖRBUNDET 

JÖNKÖPINGS LÄN 

År År 
2013/14 2014/15 
100 000 100 000 

150 000 150 000 

60 000 60 000 

150 000 150 000 

150 000 150 000 

42 880 42 880 

652 880 652 880 

Förutsättningar för beslutet 
Regionförbundet medfinansierar projektet år 2013-2015. 

-- --------
År 
20 Totalt 

o 200 000 

T r--
300 000 

o 120 000 

o 300 000 
--~ o r-- 300 000 

o 85 760 

o 1305 760 

Regionförbundets riktlinjer samt handledning för ansökan om regionala projektmedel 

gäller, se www.regionjQ_nkoping.se. 

Datum 

Beteckning 

R9513 
Antal sidor 
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Datum 

~~ 2013-03-26 • 
"~' 

Blankettverslon 

A N K 0 M2o1o-o3-o2 

REGIONFÖRBUNDET 
JÖNKÖPINGS LÄN 

Antal sidor 

Ansökan om regionala projektmedel 
Jönköpings län 

Pro"ekt markera aktuell ruta) 

C:Y• l9!J- /'2 ............. L.~ ............ ~ 

1(8) 

D N ansökan- förstudie 1Z1 N ansökan- ro"ekt ------:ro Förlängningsansökan* ___ .:=J 
*Fyll endast i denna sida. Läs mer i dokumentet Handledning för ansökan om regionala projektmede l. 

Uppgifter om projektet 

Projektnamn J 
Biosfårsprogram för Östra Vätterbranterna 
Projektperiod Sökt belopp från Regionförbundet Totalkostnad 

(totalbelopp) 
L2~m~~~-2~0~1~3_-~30~J~·u~u1~·2~0~1~5 ____ .~3~00~00~0. ________________ ~1~30~5~7~6~0 ____________ ._ 

Uppgifter om sökande 
Projektägare E-post 
Biosfårsområde Östra Vätterbranterna- ideell simon.jonegard@jonkoping.se 
förening -
Postadress Telefon 
c/o Destination Jönköping, Resecentrum 036- JO 27 58 
Postnummer och ort Mobiltelefon 
551 89 Jönköping 0708- 36 50 22 
Organisationsnummer l CFAR-nummer** Plusgiro l Bankgiro 
802466-8983 52800257 881-0756 
Ar sökande momsredovisningsskyldig för projektet? Gäller ansökan medfinansiering för EU-stöd? 
D Ja 1Z1 Nej D Ja IZI Nej .. .. .. Arbetsstallsnummer enligt stattsliska centralbyrån (Tfn. 019-17 60 00) 

Projektleda.:.:re'--·------·-----·----.-=-~------------------·---
Namn Telefon ~ 
Simon Janegård 036- 10 27 58 
E-post Mobiltelefon 
simon.jonegard@jonkoping.se 0708- 36 50 22 

Ekonomihantering 
Namn 
Mattias Hultberg 
E-post 
mattias.hultberg@jonkoping.se 

--·------

Telefon 
036-10 28 25 
Mobiltelefon 
0705-45 2"-8 =25c____, 

· Pröjekt6eskrillrllng med kostnads- och finansieringsbu~ge(o>.kä bifogas (se bilagå) 

Underskrit av behörig att företräda sökanden 

l 
underskri( 1 ~\,u,l( OI'jf 1 :lv-_ __ ._1 o.Co'"'"om J!•\of;"g :lo\3-(15-[l,j 
Namnförtydllga7,de '-

1 
_, , -

~.ar,e Nt/.SSoV\ 
REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 
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Datum 

~~ 
·~~· 

2013-03-26 

Blankettversion 

2010-03-02 

REGIONFÖRBUNDET 
JÖNKÖPING$ lÄN 

Antal sidor 

Bilaga till ansökan om regionala projektmedel 
Jönköpings län 

Biosfårsprogram för Östra Vätterbranterna 

Östra Vätterbranterna är en unik del av Sverige. Så unik att Östra Vätterbranterna 2012 blev 
utsett till biosfårområde. Biosfårområden är modellområden för hållbar utveckling vilka 
förvaltas lokalt men ingår i ett globalt nätverk- under FN-organet Unesco- med 610 
områden spridda världen över. I Sverige finns fem biosfårområden med olika profil. Östra 
Vätterbranternas historia, från konflikt till samverkan, och småskalighet är viktiga 
komponenter i denna profilering. 

Den stora utmaningen inom biosfårområdet är att fler intressegrupper vill ha fler nyttor men 
ur samma landskap. I Östra Vätterbranterna ökar intresset for så skilda behov som rekreation 
och turism, bioenergi och lokalproducerade livsmedel, vindkraftverk och gruvindustrier samt 
bevarande av unika natur- och kulturvärden. Detta sker dessutom i ett landskap där 
markägandet är spritt på många små fastigheter och där det finns ett stort engagemang bland 
fåreningar på orten. Sammantaget ställer detta höga krav på dels samverkan, dels en ökad 
kunskap. 

För att driva arbetet framåt behövs en långsiktig handlingsplan, ett biosfårprogram, vilket 
projektet syftar till att ta fram. 

Arbetet med biosfårprogrammet för Östra Vätterbranterna sker utifrån 
landskapskonventionens grundtankar där landskapet ställs i fokus och de som bor och verkar 
där blir centrala. Biosfårprogrammet syftar till att överbrygga klyftan mellan stad och land 
och att ha ett integrerat synsätt på hur landskapets alla funktioner skall utvecklas. Ä ven de 
målkonflikter som kan uppstå när olika verksamheter ska samsas i samma landskap kan 
härigenom lyftas fram. 

2(8) 

Syfte (Beskriv avsikten med projekt':;;e'!-t)_--:-------:--:;::---,----;---; 
Utarbeta en övergripande handlingsplan som grund for att verksamheten inom BiosfårområdJ 
Östra Vätterbranterna succesivt kan utvecldas mot ett (internationellt och nationellt) 
modellområde for hållbar utveckling. _ 

Mål (Vad ska projektet uppnå för resultat?) 

Ta fram ett biosfårprogram som anger ramarna for verksamheten Inom Biosfårområde Östra 
Vätterbranterna. Från biosfårprogrammet ska underlag till en årlig verksamhetsplan med 
tillhörande budget kunna hämtas. Programmet ska också kunna inspir~ra till andra åtg~rder 

REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 
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Antal sidor 
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l och projekt som är i linje med biosfårföreningens verksamhetside och värdegrund. 

Mål ru p (Vem/vilka vänder sig projektet till?) 

Projektet vänder sig i fårsta hand till myndigheter, organisationer, företag och enskilda som ] 
förväntas delta i framtagandet av biosfårprogrammet 

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

Utifrån ett landskap ers ek;J:iy sammanställa befintliga strategier, program, planer och 
måldokun1i:mt, s a omvandla och utveckla dessa för utformning av praktiska åtgärder och 
projekt i biosfårområdets verksamhet. Biosfårprogrammet ska alltså utgöra en brygga mellan 
policy och praktik genom ökad samverkan och ktmskap. 

Biosfårprogrammet utgår från biosfårområdets verksamhetside vilka baseras på att området 
ska vara 

Modellområde för hållbar utveclding 
Förebild for bred samverkan 

Arbetet genomsyras av biosfårområdets ledord bevara, utveckla och stödja (BUS), som blir 
centrala begrepp under hela processens gång i att skapa ett modellområde för hållbar 
utveclding. En bred sanwerkan är en nyckelfaktor for ett gott resultat, likaså att det arbete som 
bedrivs bygger på redan befintlig kunskap. 

Det praktiska arbetet med att ta fram biosfårsprogrammet utformas genom fyra samverkande 
handlingsprogram; ekologiskt, ekonomiskt, socialt och ett stöd för kunskap. De olika 
handlingsprogrammen ska ses som en del av en helhet och framtagandet kommer ske i nära 
samarbete mellan de olika pusselbitarna. Strävan är alltså ati sammanföra de olika 
handlingsprogrammen till ett sammanvägt program. 

Se även bif()gad projektplan for mer detaljer. 

Tidplan (Ange när i tiden projektet ska genomföras samt vilka aktiviteter som ska ske) 
-~ 

Planering, formering av del projektledare, första utieast av maj 2013 juli 2014 
handlingsprogrammen till biosfårsprogrammet 
Förankring sep 2013 juli 2014 
Remiss av biosfårsprogram okt 2013 dec 2014 
Fastställande av slutversion maj 2015 

- --

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

Som framgår i projektbeskrivningen ovan och i figur l ska det regionala ~ •. 
utvecklingsprogrammet/ -strategin ingå som en viktig beståndsdel i framtagandet av 
biosfärprogran1met och konkretisering genom att utgå från ett landskapsperspektiv. Det finns 
med andra_ ord en direkt koppling till ]{UP och RUS, vilken kornmer ati utvecklas under 
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projekttiden. 

Projek1et fårhåller sig till de i nuvarande RUP angivna prioriterade programområden enligt 
fåljande: 

Livsmiljö och attraktivitet- ett landskapsperspektiv är många gånger nödvändigt för att på ett 
funktionellt sätt bevara och utveckla en regions livsmiljö och attrak1ivitet. Biosfårområde 
Östra Vätterbranterna är dessutom -ur regionalt och även nationellt perspektiv - unikt 
värdefullt område utifrån landskapets biologiska och sociala livsmiljö och attraktivitet för 
t.ex. kultur- och naturturism samt rekreation. Detta programområde ligger därför i projektets 
mittf'ara. 

Kommunikationer- Östra Vätterbranterna har på grund av sitt centrala läge och närheten till 
Vättern i alla tider varit ett område av strategisk betydelse för Sveriges kommunikationer. Till 
en början genom sjöfart och efterhand genom tre generationer av riksvägar (Eriksgatan, 
Riksettan och E4:an). Ä ven en eventuell fran1tida dragning av Götalandsbanan kommer 
saunolikt att gå genom biosfårområdet I flera studier (bl.a. forstudien av Götalands banan) 
framträder Östra Vätterbranterna som ett särskilt känsligt landskap för infrastruk1urella 
ingrepp. Detta projekt kommer att kunna bistå med en balanserad och :förankrad bild av 
landskapets olika intressen och kvaliteter, vilket kan bli ett mycket värdefullt bidrag till 
fortsatta infrastrukturprocesser för området. 

Näringsliv samt Arbetsmarknad och kompetensförsörjning- Genom biosfårområdets ska 
lokalsaniliället och verksanilieter som bygger på landskapets kvaliteter stödjas för att gynna 
möjligheterna till en lönsam och långsiktigt hållbar utveckling. I Östra Vätterbranterna börjar 
nu näringslivsföreningar och företagare se att biosfårområdet kan vara en draghjälp i t.ex. 
marlmadsföring och samverkan. Än så länge har inte ett strukturerat och samlat arbete kring 
detta skett inom biosfårområdet Genom pro j ek1et kan kopplingarna mellan t. ex. produktion 
och konsumtion, stad och land, landskap och mat m.m. tydliggöras. Ideer kring en 
biosfårmärkning av produkter från biosfårområden för på nationell nivå och här kan projektet 
bidra med underlag och kompetens. 

Internationell samverkan -En unik och viktig ingrediens i biosfårkonceptet är att områdena 
ingår i ett världsnätverk av idag 610 områden som med olika angreppssättjobbar med hållbar 
utveckling utifrån ett landskapsperspektiv. Genom projektet finns därför väldigt goda 
möjligheter till samverkan internationellt med biosfårområde framförallt i Europa (t.ex. 
Finland) och Nordamerika (framförallt Kanada) .. 

Horisontella kriterier (Beskriv på vilket sätt projektet beaktar miljö, integration och mångfald, folkhälsa samt 
·ämställdhet 
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Projektet beaktar inte bara hållbarhetsperspektiven, utan utgår från ett integrerat synsättpå -J 
dessa. Vad som gör projektet unikt är också dess avstamp i landskapsperspektivet där de 
ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna utgör en odelbar helhet. Med landskapet_ 
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som utgångspunkt kan alltså hållbarhetsperspektivet-som mer eller mindre genomtänkt ingår 
i alla nationella, regionala och lokala strategier, planer och program- testas mot en reell och 
komplex arena. 

Barnperspektivet och folkhälsan är två viktiga aspekter som ingår i projektets sociala 
dimension. Det fårhållandevis långsiktiga perspektiv som biosfårområdets verksamhet utgår 
från ligger också till grund för att dessa aspekter rättvist ska kunna tas i beaktan. 

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

Biosfårområde Östra Vätterbranterna drivs sedan 2012 som en ideell förening med en styrelse 
och ett arbetande föreningskansli med en biosfårkoordinator. Både styrelsen och kansliet har 
en samordnande funktion och arbetar med många aspekter av hållbar utveckling. Föreningen 
har dock inte på något samlat sätt arbetat med att skapa ett långsiktigt program får hur 
biosfårområdet ska utvecklas. 

En vision och verksamhetside togs fram i bred samverkan infår bildandet av biosfårområdet 
år 2011. Det årliga arbetet styrs av föreningens verksamhetsplan. Men däremellan salmas ett 
holistiskt och tvärsektoriellt program som kopplar de långsiktiga tankegångarna och 
visionerna till konkreta åtgärder. 

I övriga svenska biosfårområden finns inget liknande program utformat. Östra Vätterbranterna 
kan genom detta arbete därmed vara med och utveckla biosfårarbetet nationellt, som för 
närvarande är inne i ett positivt rnamentum som röner internationell uppmärksamhet. 

S ridning (Ange hur information om projektet ska sprid"'as"")-c-----,------,---=-
Resultaten ska spelas tillbalca till internationella (Unesco), nationella (t. ex. Jordbruksverket, 
skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och svenska Programkommitten för MAB och svenska 
Biosfårrådet), regionala (Regionförbund, Landsting, Länsstyrelsen) och lokala (kommuner) 
organisationer. 

Dessutom ska resultaten spridas till aletörerna i landskapet/biosfårområdet, framförallt sker 
detta genom biosfärfåreningens verksamheter men även genom särskilt anordnade 
arrangemang för allmänheten 

Själva biosfårsprogran1met kommer att finnas digitalt på webbsidan 
www.ostravatterbranterna.se ===--------------
Uppföljning/utvärdering av projektet 
Utvärdering kommer ske under projekttiden genom de kontakter och det remissfårfarande 
som är planerat. 

Avsikten är att i biosfårsprogrammet ta fram förslag på löpande utvärdering av själva 
biosfårpro grammet. 
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[ s~band med myc:et annan översyn som kommer ske 2020, till exe~pel miljömålen, 
l~ommer en större utvärdering att göras av biosfårprogrammet 
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t d b d Kos na s u l~et' 
Kostnadsslag 

Egen personal 
(inkl. sociala avgifter) 
Antal timmar: 
320 
Lönekostnad per timme: 
268 
Externa tjänster 
Lokalkostnader 
~-

Investeringar (gäller inte 
medel från 
Regionförbundet) 
övriga kostnader (ange 
kostnadsspecifikation i 
bilaoa) 
Summa kostnader 

Intäkter 
Summa (A) 

Finansiering' 
Finansiär 

Föreningen Östra 
Vätterbranterna 

WWF 
Lst Naturavdelningen, 
arbetstid 
Biosfårskoordinator, 
arbetstid (betalas av 
Jönköpings kommun) 

Sökt från 
Regionf6rblmdet 
Sökt från 
Landsbygdsavdelningen 
Summa (B) 

~~ • ,~~ 
REGIONFÖRBUNDET 

JÖNKÖPINGS lÄN 

Ar 2013- Ar2014- Ar20 
2014 2015 

102880 102880 

260000 260000 

5000 5000 

285000 285000 

652 880 652 880 

- - -
652 880 652 880 

Ar 2013- Ar20l4- Ar20 
2014 2015 

100 000 100 000 

150 000 150 000 

60 000 60 000 

42 880 42 880 

150 000 150 000 

150 000 150 000 

652 880 652 880 

Datum 

2013-03-26 

Blankettversion 

2010-03-02 

Antal sidor 
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Ar20 Totalt 

205 760 

520 000 
lO 000 

o 

570 000 

o o l 305 760 

- - o 
o o l 305 760 

Ar20 Totalt 

200 000 

300 000 

120 000 

85 760 

300 000 

300 000 

o o l 305 760 

*T ~I:Jellerna för k()stnadsbudget och finansiering summeras automatiskt. Genom att använda tab,tangenten 
mellan faJten, får du fram rätt summa direkt. Observera att s limman i (A) måste överensstämma med summan 
i~ .. . . . . . . 
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Datum 
2013-03-26 Östra Yätt~rbranterna 

~storslaget ocfl småskaligt 

Bilaga till ansökan om regionala projektmedel, 
Jönköpings län 

Biosfärprogram-strategi för hållbar utveckling inom 
Östra Vätterbranterna 

Bakgrund 

Om Östra Vätterbranterna 
Östra Vätterbranterna är en unik del av Sverige. Så unilc att Östra Vätterbranterna 2012 
blev utsett till biosfårområde. Biosfårområden är modellområden för hållbar utveckling 
vilka förvaltas lokalt men ingår i ett globalt nätverk-- under FN-organet Unesco·- med 610 
områden spridda världen över. I Sverige finns fem biosf:-irområden med olika profil. Östra 
Vätterbranternas historia, från konflikt till samverkan, och småskalighet är viktiga 
komponenter i denna profilering. 

Landskapet består av djupa sjöar, ljusa naturbetesmarker och branta berg gör att området 
har höga biologiska, kulturhistoriska och estetiska värden. Den varierande topografin, olika 
klimatzoner och människans odlande erbjuder många olika naturtyper. Detta ligger till 
gtund för variationen och värdena i landskapet. Ovanpå detta har människan under 
årtusenden format biosfåten-den levande delen av jordskorpan- och gör så än idag. 

Den stora utruaningen inom biosErområdet är att fler intressegrupper vill ba fler nyttar 
men ur samma landskap. l Östra Vätterbranterna ökar intresset för så skilda behov som 
rekreation och turism, bioenergi och lokalproducerade livsmedel, vindkraftverk och 
gruvindustrier samt bevarande av unika natur- och kulturvärden. Detta sker dessutom i ett 
landskap där markägandet är spritt på många små fastigheter och där det ftnns ett stort 
engagemang bland föreningar på orten. Sammantaget ställer detta höga krav på dels 
samverkan, dels en ökad kunskap. 

Biosfarområdet drivs idag genom en ideell förening, Föreningens ändamål är att arbeta för 
att uppnå den vision och verksamhetside som har formulerats för biosfårområdet 
F öreningen är öppen för medlemskap för både privatpersoner och föreningar/ företag som 
står bakom dess värdegmnd. 

F ör att driva arbetet framåt behövs en långsiktig handlingsplan, ett biosfårpro gram. 

Östra Vätterbranternas vision är följande: 
"Vi är alla en del av biosfären! Därför samverkar vi i Östra Vätterbranterna för att 
bevara, utveckla och stödja lokalsamhällets livskraft, natur- och kulturat-v samt kunskap och 
praktile- för oss och eftervärlden!" 

Östra Vätterbranternas verksamhetside är följande: 



2013-03-26 Biosfarsområde Östra Vätterbranterna 

"Biosfarområdet Östra Vätterbranterna ska långsiktigt sträva mot att ständigt utvecldas 
som ett lokalt och internationellt modellområde för hållbar utveckling och att vara en 
förebild för bred samverkan mellan olika intressegrupper. Detta görs genom att: 

• Bevara och utveclda otmådets unika värden och förmedL~ landskapets identitet 
bland näringsidkare, boende och besökare. 

• Stödja forskning och praktik samt utgöra en brygga mellan vetenskapliga rön och 
lokal kunskap samt dess tillämpning. 

• De tre dimensionerna i hållbar utveclding- den ekologiska, socio-kulturella och 
ekonomiska- ges praktisk tillämpning och fötankras genom olika projekt. 

• Arbetet bedrivs lokalt på ett sätt som bidrar tilllösningar på globala utmaningar. 

• Biosfarområde Östra Vätterbranterna fungerar som en mötesplats mellan forskare 
och praktiker såväl som mellan myndigheter, ideella organisationer, företag och 
enskilda människor. 

• De tre funktionerna utveckla, bevara och stödja genomsyrar verksamheten och 
forskningsresultat om hållbar landskapsfö1valtning produceras och tillämpas." 

Europeisl<a landsl<apsl<onventionen 
Den europeiska landskapskonventionen syftar till att förbättra skydd, förvaltning och 
planering av landskap och innefattar alla typer av landskap som människor möter i sin 
vardag och på sin fritid. 

Där ses ett landskap som ett område sådant som det uppfattas av människor och vars 
karaktär är resultatet av påverkan av och samspel mellan naturliga och/ eller mänsicliga 
faktorer1

• 

2011 ratificerade Sverige konventionen. Arbetet med biosfarprogrammet för Östra 
Vätterbranterna sker utifrån konventionens grundtankar där landskapet ställs i fokus och 
de som bor och verkar där blir centrala. Biosfarprogrammet syftar till att överbrygga ldyftan 
mellan stad och land och att ha ett integrerat synsätt på hur landskapets alla funktioner skall 
utvecldas . .Ä ven de mållmnflikter som kan uppstå när olika verksamheter ska samsas i 
samma landskap kan härigenom lyftas fram. 

Syfte 
Utarbeta en övergripande handlingsplan som grund för att verksamheten inom 
Biosfarområde Östra Vätterbranterna succesivt kan utvecklas mot ett (internationellt och 
nationellt) modellområde för hållbar utveckling. 

1 Citat från Landskapskonventionen, Kapitel l, Artikel l. 
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Exempel på 

planer och 

strategier 

Jämställdhet 

Grönstrukturplan 

för Huskvarna 

Ålborgåtagande 

för hållbar 

Biosfårsområde Östra Vätterbranterna 

Landskapsstrategi 

Klimat och energistrategi 

Landsbygds

proQram 

Regional 

utvecklingsstrategi 

Kommunalt 

landsbygdsprogram 

Ekologisk-, ekonomisk- och 

socialt hållbara aspekter 

Biosfärsprogram 

Kommunal 

översiktplaner 

Internationellt 

Nationellt 

Regionalt 

Återkoppling 

Figur 1. Biosfärsprogramet kanaliserar befmtliga strategiers tankegångar och appllcerar dem i landskapet. 

Slratcgicrna "sållas" genom ett hållbarhetspcrspcktiv, där ekologisk-, ekonomisk-, social hållbarhet 
tillgodoses. Biosfårsprogrammets ledord "Bevara-Utveclda-Stödja'' genomsyrar heJa processen. Den praktiska 
tillämpningen återkopplas till nationella, regionala och kommunala policys. 
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Mål 
Ta fram ett biosfarprogram som anger ramarna för verksamheten inom Biosfarområde 
Östra Vätterbranterna. Från biosfarprogrammet ska underlag till en årlig verksamhetsplan 
med tillhörande budget kunna hämtas. Programmet ska också kuru1a inspirera till andra 
åtgärder och ptojekt som är i linje med biosfårföreningens verksamhetside och värdegrnnd. 

Målgrupp 
Projektet vänder sig i första hand till myndigheter, organisationer, företag och enskilda som 
förväntas delta i framtagandet av biosfarprogrammet 

Projektorganisation 

Beställare 
Ann-Mad Nilsson, ordförande för Biosf:i.tområde Östra Vätterbranterna-ideell förening 

styrgrupp 
Styrelsen för Biosfarområde Östra Vätterbranterna -ideell förening 

Referensgrupp 
Föreningskansliet för BiosL-irområde Östra Vätterbranterna - ideell förening 

Projektledare 
Biosfårområdets koordinator, Sinlon J onegåtd 

Till sin hjälp kommer projektledaren ha delprojektledare för respektive 
hållbarhetsdimension/handlingsprogram. Till handlingsprogrammen kommer det även 
knytas delprojektgrupper. 

Genomförande 
Utifrån ett landskapsperspektiv sammanställa befmtliga strategier, program, planer och 
måldokument, samt att omvandla och utveckla dessa för utformning av praktiska åtgärder 
och projekt i biosfårområdets verksamhet. Biosf:i.tprogrammet ska alltså utgöra en brygga 
mellan policy och praktil< genom ökad samverkan och kunskap. 

Biosfarprogrammet utgår från biosfarområdets verksanilietside villm baseras på att området 
ska vata 

• Modellområde för hållbar utveckling 
• F örebild för bred samverkan 

Arbetet genomsyras av biosfårområdets ledord bevara, utveckla och stödja (BUS), som 
blir centtala begrepp under hela processens gång i att skapa ett modellområde för hållbar 
utveckling. En bred samverkan är en nyckelfaktor för ett gott resultat, likaså att det arbete 
som bedrivs bygger på redan befintlig kunskap. 
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Det praktiska arbetet med att ta fram biosfarsprogrammet utformas genom fyra 
samverkande handlingsprogram; ekologiskt, ekonomiskt, socialt och ett stöd för kunskap. 
De olika handlingsprogrammen ska ses som en del av en helhet och framtagandet kommer 
ske i nära samarbete mellan de olika pusselbitarna. Strävan är alltså att sammanföra de olika 
handlingsprogrammen till ett sammanvägt program. 
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Biosfårsområde Östra Vätterbranterna 

Biosfärsprogram, Bevara Utveckla Stödja 

Befintliga strategier, planer, policys och program 

SWOT-analys 

Vad ska göras? 
Framtagande av modeller 

Underlag för ideer till åtgärder och projekt 

Bristanalys 

Figur 2. BiosHitprogrammet tas fram i nära samverkan mellan fyra handlingsprogmm; ekologisk hållbarhet, 
social hållbathet, ekonomisk hållbarhet och stöd för kunskap. 

I varje handlingsprogram göt·s fOrst en SWOT-analys. Därefter tas modeller fram på hur befintliga strategier 
kan appliceras i landskapet. Arbetet resulterar i underlag till ideer på projekt och åtgärdet· som sedan driver 
själva biosfårarbetet framåt. Efter hand kommet· en bristanalys tas fram som blir uncledag till revideringen av 
biosfårprogt·ammct. 
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SWOT -analys 
Basen för arbetet med biosfarsprogrammet utgörs av ett antal befintliga planerings-, policy
och strategidokument Dessa bar tagits fram av Regionförbundet, Länsstyrelsen, de båda 
ko1n1nunerna, strategier som MAB-programmet har tagit fram med flera. I arbetet med 
biosfårsprogra1n1net blir det viktigt att visa hur dessa redan framtagna eller pågående 
strategiprocesser kopplas till ett landskapsperspektiv och arbetet i Östra Vätterbranterna så 
en helhetsbild nås. Exempel på underlag redovisas i bilaga 1. 

Varje handlingsprogram inleds med en SWOT -analys, där en analys av styrkor, svagheter, 
möjligheter och hot inom biosfårområdet och dess verksamhet tas fram. 

Förslag på åtgärder 
Biosfårsprogrammet utnyttjas som inspirationskälla till åtgärder och projekt som sedan 
driver arbetet framåt. Om lämpliga åtgärder identifieras redan i SWOT-analysen, tas dessa 
tillvara. 

Många projekt förutsätts kunna vara modeller för uppslag även utanför bioslirområdet Att 
dela med sig av erfarenheter är alltså också en vilctig uppgift. 

En katalog över dels pågående hållbara projekt, dels projektideer inom Östra 
Vätterbranterna redovisas i bilaga 2. 

Bristanalys 
I arbetet med biosfarsprogranunet ko1n1ner det med största sannolikhet att identifieras ett 
antal brister, till exempel områden som idag saknar befintliga strategier, och mållmnflilcter 
genom att utgå från förutsättningarna i landskapet. 

Handlingsprogram 

Bred samverkan 

För att kunna få genomslagskraft för de projektideer och åtgärdsförslag som tas fram i 
biosfarsområden är det nödvändigt 1ned en fungerande samverkan. 

Dels för att få det interna arbetet i biosfarsområdet att fungera med dels också för att 
kunna fungera som en förebild för bred samverkan, behöver en handlingsplan för 
samverkan, förankring och kommunikation tas fram. 

Handlingsplan för samverkan 

• Definiera förutsättningar och behov 
• Biosfåron1 so1n resurs 

• Utredning kring vilka befintliga samverkansforum som kan användas 

Förslag på utförare 

Föreningskansliet 
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Ekologisk dimension 

Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att ta fram en landskapsstrategi för respektive 
län. Uppdraget har i förstone fokus på den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling, 
men inom Östra Vätterbranterna kommer landskapsstrategin att fördjupas till att även 
innefatta de sociala och ekonomiska dimensionerna. 

Den fördjupade landskapsanalysen i biosfarsområdet kommer även innefatta en strategi för 
grön inftastuktut, möjligheter till att ta vara på och utnyttja ekosystemtjänster samt se 
vikten av det biologiska kulturarvet. 

Genom WWF och biosfårföreningen kommer en biologisk brist- och 
funktionalltetsanalys (BriFunk) att tas fram för Östra Vätterbranterna, vilken kommer att 
utgöra ett unikt kunskapsmatet-fal för att bedöma behov, förutsättningar och åtgärder för 
att bevara biologisk mångfald. Analysen är att se som ett faktaunderlag för dialog om ett 
hållbart brukande. Analysen av ÖVB kommer att verksamt bidra till förståelse bland 
brukare och hjälpa offentlig och ideell naturvård att prioritera lmappa resurser på bästa sätt. 

Förslag på utförare 

Länsstyrelsen projektleder (Linda Hassel) i samverkan med WWF 

Ekonomis!< dimension 

Hushållning med mänskliga och materiella resurser på lång sikt utgår från att människan är 
beroende av jordens resurser och måste förvalta dem för framtida generationer. Det 
innebär att vi måste leva på "avkastningen" och inte förbruka jordens tillgångar. 

Handlingsprogrammet verkat både i stad och på lands bygden och bygger bland annat 
på de strategier och inriktningar som tas fram i Landsbygdsprogram för Jönköpings 
kommun och Genomförandestrategi för landsbygdsprogrammet iJönköpings län 
(Länsstyrelsen respektive skogsstyrelsen). Långsiktig hållbarhet i jord- och 
skogsbruksnäringarna har en tydlig koppling till den ekologiska dimensionen; till 
exempel kan skogen spela en viktig roll som förnybar energikälla i klimatomstälhtingen. 

En viktig punkt kommer bli hållbar turism, som bland annat samverkar med den 
besöksnäringsstrategi som DestinationJönköping håller på att ta fram under 2013. 
Trädgårdsnäringen är en betydelsefull aktör i området. Aven annat företagande på 
landsbygden och i tätorterna kan ingå. 

Förslag på utförare 

Skogsstyrelsen (Carl-Olof Thulin) i samverkan med bland andra LRF, Internationella 
handelshögskolan OIBS), DestinationJönköping och aktuella företagsföreningar. 

Social dimension 

Den sociala dimensionen av hållbar utveckling omfattar allt som påverkar människors liv -
hälsa, sysselsättning, utbildning, ekonomi, sociala relationer, trygghet, säkerhet, kultur och 
fritid. Den bärande strukturen i den soci" la dimensionen av hållbar utveckling utgår från 
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. I denna förklaring f.ramhålls 
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betydelsen av att resmser, inflytande och makt fördelas rättvist, jämlikt och jämställt samt 
att människor får tillgång till. social service och att den enskilde individen känner trygghet 
och delaktighet. 

Insatser för att utveckla den sociala dimensionen av hållbar utveckling syftar till att 
analysera, implementera och stödja förändringsprocesser som bidrar till hållbara st1ulrturer 
för samhälls- och välfardsutveckling med utgångspunkt i: 

• Delaktighet och inflytande - är gmndläggande för människans eller gruppers 

inkJudering i samhället och är en förutsäii:ning för att livet och vardagen ska bli 

meningsfull. 

• Mångfald - innebär att alla människors lika värde respekteras, detta oavsett ålder, 

kön, könsövershidande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionshinder eller etnisk tillhörighet. Alla människors lika värde och rättigheter 

ska respekteras. 

• Social, fysisk och ekonomisk trygghet- Social ttygghet innebär att samhällets 

välfärds- och trygghetssystem är tillräcklig>t, tillgängliga och fmansiellt hållbara. 

Social trygghet handlar också om att främja social sa1n1nanhållning och lika 

möjligheter. Den ekonomiska tryggheten h>tndlar om att ge människor möjlighet till 

självförsörjning och den fysiska uyggheten om hm samhället genom planering och 
främjande insatser skapar förutsättningar att vistas i samhället med minimerad risk 

för att utsättas för skador. 

Förslag på utförare 

Länsstyrelsen (Karin Mernelius) i samverkan med bl. a. Landstinget. 

Stöd för l<unsl<ap 

Den traditionella och lokala kunskapen i området har hittills varit viktiga kunskapskällor i 
biosfärsområdet. Aven fortsättningsvis kommer det bli viktigt att ständigt öka kunskapen 
om områden, tillsammans med kunskapsspridning, miljöövervakning och forskning. 

Förslag på utförare 

Projekdeds av Högskolan i Jönköping (Magnus Apelqvist). 

Tidplan 

2013 - 20 14, Fas l, Förberedelseprocessen 
Maj 2013- Aug 2013: Planering 
Sep 2013- Juli 2014: Formering av delprojekdedare för handlingsprogrammen, första 
utieast av handlingsprogrammen 
Aug 2014- Sep 2014: Färdigt förslag på handlingsprogrammen 

2013 - 20 14, Fas, 2, Förankringsprocessen 
F ärankring av h>tndlingsprogrammen i biosfarsområdets olika intressegrupper. 
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20 14 - 20 15, Fas 3, Fastställandeprocessen 
Okt 2014- Dec 2014: Remiss 
Jan 2015-2015: Framtagande av slutversion 
Maj 2015: Fastställande 
Juni 2015: Klatt 

~[===========2=01~3~-~20=1=4==========~)(~=====2=0=15====~) 
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Förberedelseprocess Fastställandeprocess 

Planering 

Kopplingar till utvecklings- eller tillväxtprogram för länet 
Som framgår i projektbeskrivningen ovan och i figut 1 ska det regionala 
utvecklingsprogrammet/ -strategin ingå som en viktig beståndsdel i framtagandet av 
biosfårprogrammet och konkretisering genom att utgå från ett landskapsperspektiv. Det 
fluns med andra ord en direkt koppling till RUP och RUS, vilken kommer att utvecklas 
under projekttiden. 

Projektet förhåller sig till de i nuvarande RUP angivna priotiterade programomtåden enligt 
följande: · 

Lit;smi!jö och attraktivitet·- ett landskapsperspektiv är många gånger nödvändigt för att på ett 
funktionellt sätt bevara och utveckla en regions livsmiljö och attraktivitet. l3iosHro.mtåde 
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Östra Vätterbranterna är dessutom- ur regionalt och även nationellt perspektiv- unikt 
värdefullt område utifrån landskapets biologiska och sociala livsmiljö och attraktivitet för 
t. ex. kultur- och naturturism samt rekreation. Detta programområde ligger därför i 
projektets mittfåra. 

Kommunikationer- Östra Vätterbranterna har på gtund av sitt centrala läge och närheten till 
Vättern i alla tider varit ett o1ruåde av strategisk betydelse för Sveriges kommunikationer. 
Till en början genom sjöfart och efterhand genom tre generationer av 1iksvägar 
(Eril<sgatan, Riksettan och E4:an). Aven en eventuell framtida dragning av Götalandsbanan 
kommer sannolikt att gå genom biosfaro1ruådet. I flera studier (bl.a. fätstudien av 
Götalands banan) framträder Östra Vätterbranterna som ett särskilt känsligt landskap för 
infrastiukturella ingrepp. Detta projekt kanuner att kunna bistå med en balanserad och 
förankrad bild av landskapets ohlm intressen och kvaliteter, vill<et kan bli ett mycket 
värdefullt bidrag till fortsatta infrastrukturprocesser för o1ruådet. 

Näringsliv samt Arbetsmarknad och kompetensfiirsörjnittg- Genom biosfårområdets ska 
lokalsamhället och verksamheter som bygger på landskapets kvaliteter stödjas för att gynna 
möjligheterna till en lönsam och långsil<tigt hållbar utveckling. I Östra Vätterbranterna 
börjar nu näringslivsföreningar och företagare se att biosfåro1ruådet kan vara en draghjälp i 
t.ex. marlmadsföring och samverkan. An så länge har inte ett strukturerat och sarulat arbete 
kring detta skett inom biosfarotruådet. Genom projektet kan kopplingama mellan t. ex. 
produktion och konsumtion, stad och land, landskap och mat m.m. tydliggöras. Ideer kring 
en biosfånnärlming av produkter från biosfårområden för på nationell nivå och här kan 
projektet bidra medunderlag och kompetens. 

Internationell.ramverkan - En unik och viktig ingcrediens i biosfårkonceptet är att områdena 
ingår i ett världsnätverk av idag 61 O områden som med ohlm angreppssätt jobbar med 
hållbar utveckling utifrån ett landskapsperspektiv. Genom projektet finns därför väldigt 
goda möjligheter till samverkan internationellt med biosfarområde framförallt i Europa 
(t.ex. Finland) och Nordameril<a (framförallt Kanada). 

Förväntat resultat 
Det mest konkreta resultatet av projektet är att ett biosfårsprogram för Östra 
Vätterbranterna ko1111ner att tas fram och ftnnas tillgängligt. Då arbetet i biosfarsområdet är 
en dynamisk process bör biosfårsprogratnmet uppdateras vid behov. I huvudsak ska den 
därför publiceras i digital form och vara tillgänglig på Östra Vätterbmnternas websida, 
http: //www.ostravatterbranterna.se/. 

De vinster som görs i projektet är en ökad samordning av tidigare framtagna dokument 
och förslag på projekt och åtgärder i o1ruådet. Genom en ökad samverkan nås kunskapen 
om området till berörda eller de som har behov på ett bättre sätt och framtida arbete kan 
skötas mer effektivt. Genom en planerad strategi kan resurser användas på bästa sätt. 

Som framgår av figur 1 ska projektet utgöra en brygga mellan policy och praktil< utifrån ett 
landskapsperspektiv. Projektet förväntas med andra ord leda till att dessa kopplingar 
synliggörs och att aktuella ko1111nunikationsvägar och samarbetsformer framkommer. Mer 
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konla:et kommer projektet att kunna informera beslutsfattare och strateger om vilka 
effekter befintliga policys har i landskapet och hur detta perspektiv bättre kan ingå i 
kommande arbeten. Tillsammans med aktörerna på denlokala nivån kan projekt och 
åtgärder utformas som bättre beaktar de övergripande perspektiven. 

Detta biosHitprogram har möjligheten att bli banbrytande i Sverige för hur de olika 
hållbarhetsdimensionerna kan integreras i ett landskap. Genom biosfarområdet finns 
mycket goda möjligheter att lokalt föranla:a samt sprida dessa erfarenheter, dels till övriga 
biosfarområden i Sverige och internationellt, dels till andra liknande initiativ. 

För allmänhetenleder projektet till en ökad möjlighet att påverka hur 
landskapsförändringen sker. Detta är med andra ord en demola:atisering som utformas i 
den Europeiska Landskapskonventionens anda. Uppmärksamheten på biosfarområdet 
leder också till nya möjligheter för företagare inom t.ex. turism och areella näringar, dels i 
fråga om nya horisontella och vertikala samarbetsformer, dels i möjligheten att profilera 
sina produkter och tjänster från/inom Östra Vätterbranterna. 

Horisontella kriterier 
Projektet beaktar inte bara hållbarhetsperspektiven, utan utgår från ett integrerat synsätt på 
dessa. Vad som gör projektet unikt är också dess avstamp i landskapsperspektivet där de 
ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna utgör en odelbar helhet. Med 
landskapet som utgångspunlrt kan alltså hållbarhetsperspektivet- som mer eller mindre 
genomtänkt ingår i alla nationella, regionala och lokala strategier, planer och program -
testas mot en reell och komplex arena. 

Barnperspektivet och folliliälsan är två viktiga aspekter som ingår i projektets sociala 
dimension. Det förhållandevis långsiktiga perspektiv som biosfarområdets verksamhet 
utgår frånligger också till grund för att dessa aspekter rättvist ska kunna tas i beaktan. 

Vad skiljer projektet från sökandens ordinarie verksamhet 
Biosfårområde Östra Vätterbranterna drivs sedan 2012 som en ideell förening med en 
styrelse och ett arbetande föreningskansli med en biosfarkoordinator. Både styrelsen och 
kansliet har en samordnande funktion och arbetar med många aspekter av hållbar 
utveckling. Föreningen har dock inte på något samlat sätt arbetat med att skapa ett 
långsiktigt program för hur biosfarområdet ska utvecklas. 

En vision och verksamhetside togs fram i bred samverkan inför bildandet av 
biosfårområdet åt 2011. Det årliga arbetet styrs av föreningens verksamhetsplan. Men 
däremellan salmas ett holistiskt och tvärsektoriellt program som kopplar de långsiktiga 
tankegångarna och visionerna till. konheta åtgärder. 

I övriga svenska biosfårområden finns inget liknande program utformat. Östra 
Vätterbranterna kan genom detta arbete därmed vara med och utveckla biosfararbetet 
nationellt, som för näwarande är .inne i ett positivt momentum som röner internationell 
uppmärksamhet. 
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Spridning 
Resultaten ska spelas tillbaka till internationella (Unesco), nationella (t. ex. Jordbruksverket, 
skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och svenska Programlmmmitten för MAB och svenska 
Biosfårrådet), regionala (Regionförbund, Landsting, Länsstyrelsen) och lokala ~mmnmner) 
organisationer. 

Dessutom ska resultaten spridas till aktörerna i landskapet/biosf:~rområdet, framförallt sker 
detta genom biosffirföreningens verksamheter men även genom särskilt anordnade 
arrangemang för allmänheten 

Själva biosfåtsprogrammet kornmer att fmnas digitalt på webbsidan 
www.ostravatterbranterna.se 

Uppföljningjutvärdering av projektet 
Utvärdering kommer ske under projekttiden genom de kontal<ter och det remissförfarande 
som är planerat. 

Avsil<ten är att i biosfårsprogrammet ta fram förslag på löpande utvärdering av själva 
biosf:--irprogramrnet. 

I samband med mycket annan översyn som kornmer ske 2020, till exempel rniljömålen, 
kommer en större utvärdering att göras av biosfirprogranunet. 
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Kostnadsbudget 
Kostnadsbudget 

Kostnadsslag 

Egen personal (inkl. Sociala avgifter). Visa beräkningar av personalkostnader 

Externa tjänster 

Lokalkostnader 

Metodapplicering, Brifunk 

Oförutsedda utgifter 

Summa (A) 

Finansiering 

Finansiär 

Föreningen Östra Vätterbranterna 

WWF 

Lst Naturavdelningen, arbetstid 

Biosfårskoordinator, arbetstid (betalas av Jönköpings kommun) 

Sökt från Regionförbundet 

Sökt från Landsbygdsavdelningen 

Summa (B) 

Förklaringar till kostnads budget: 

Maj 2013 
~juni 

2014 

102 880 

260 000 

5000 

250 000 

35 000 

652 880 

Maj 2013 
~juni 

2014 

100 000 

150 000 

60 000 

42880 

150 000 

150 000 

652 880 

juli 2014-
juni 2015 Totalt 

102 880 205 760 

260 000 520 000 

5 000 lO 000 

250 000 500 000 

35 000 70 000 

652 880 l 305 760 

Juli2014-
juni 2015 Totalt 

100 000 200 000 

150 000 300 000 

60 000 120 000 

42 880 85 760 

150 000 300 000 

150 000 300 000 

652 880 l 305 760 

• Beräkningar av personalkostnader redovisas i bilaga 2. OH-kostnader för personal 
från länsstyrelsen är beräknade med 38 % enligt Örebromodellen. 

• Med externa tjänster avses ersättningar för det arbete som kommer läggas ner inom 
respektive handlingsprogram. Då delprojekdedarna eller arbetsgrupper inte är 
personsatta, går det inte att redovisa exakta kostnader för dessa. I budgeten ovan 
har en schablon om 500 kr i timman används. Således räcker posten externa 
tjänster till 130 arbetstimmar per handlingsprogram och år, vilket bedöms vara den 
tid som kommer krävas. 

• Lokalimsmader avser hyra av lokaler för föranktingsmöten. 
• Metodapplicering, Brifunk är en brist- och funktionalitetsanalys som ligger till 

gnmd för handlingslinjen "ekologisk dimension". 

• Oförutsedda utgifter är en projektbuffert. 

14 



Svar på frågor från Regionförbundet angående ansökan om Biosfärprogram 

Hur ser styr- och arbetsgruppen ut? 
Jfr sid 4 i ansökan. styrgruppen utgörs av styrelsen fOr Biosfårmmåde Östra Vätterbranterna -· 
ideell fdrening. Förteckning över ledamöterna och vad de representerar bifogas. Föreningen 
strävar efter att fil fler medlemmar bland både organisationer, fdretag och organisationer. Vi 
skulle se det som en särskild styrka att få med t. ex. Regionforbundet och Landstinget. När 
regionkommunen har bildats hoppas vi att de också ser fordelar att på något sätt delta i arbetet 
med biosfårmmådet. 

Projektledaren ska i det sammanhållande löpande arbetet stödjas av en "projektgrupp" som 
består av Föreningskansliet for Biosfårområde Östra Vätterbranterna. Derula gmpp har 
felaktigt benämnts "Referensgmpp" under beskrivningen av projektorganisationen (sid 4). 
Denna grupp består får närvarande av koordinatorn (från Jönköpings kommun) samt 
representanter fOr länsstyrelsen, skogsstyrelsen WWF, Naturskyddsfdreningen, LRF och 
Södra samt en person från HLK.. Gmppen kan kompletteras med andra intressenter, men bör 
inte bli för stor. Arbetsgrupperna får de olika handlingsprogrammen kommer, som framgår av 
ansökan, att forn1eras under forberedelseprocessen och vi strävar naturligtvis efter en så 
ändamålsenlig sammansättning som möjligt. En större "Referensgrupp" kommer att ordnas 
som en del i fdraukringsarbetet. 

Landskapsstrategin ·-de som är delansvariga och ingår i arbetsgrupper- varför ska inte 
dessa ingå med medel? 
Länsstyrelsen är delansvarig får ekologiska och sociala dimensionen. Länsstyrelsen beräknas 
bidra med medel genom landsbygdsprogrammet och genom att delvis ställa upp med 
finansierad personal. Personal som inte är RAM-finansierad, behöver ersättas ekonomiskt. 
Resurser får den ekonomiska dimensionen utgörs av finansierade personalresm·ser på 
skogsstyrelsen, LRF och Destination Jönköping. Eftersom vi önskar bredda den ekonomiska 
dimensionen till verksamheter utöver jord-, skogs- och turistfdretag, hoppas vi kuuna fil med 
representanter får företagarfåreningar och några enskilda få reta g att medverka i dem1a 
arbetsgmpp. Dessa bör kunna fil viss ersättning får sitt engagemang. Beträffande andra större 
organisationer, som tackar ja till att medverka i arbetsgrupper, forutsätter vi att de av 
egenintresse bidrar med sin arbetstid 

Kontanta medel från Landstinget och mer kontanta medel från Jönköpings kommun? 
Landstinget har vid kontakter hänvisat till Regionforbundet Jönköpings kommun bidrar 
indirekt med kontanta medel genom att de, efter staten, är den största årliga finansiären får 
biosfärfåreningen som alltså bidrar med totalt 200 000 i kontanta medel till projektet. 

Näringslivsperspektivet ur RUPIRUS? 
Vi har forsökt beskriva kopplingen till RUP/RUS på sidorna 10-11 i ansökan. 

Hållbar regional utveckling koppling till RUP/RUS? 
Se frågan ovan. 

Förankringsarbete med Smålands Turism? 
Smålands Turism är väl förtrogna med biosfårarbetet Lena Larsson har t. ex. ingått i 
interimsstyrelsen inför bildandet av fdreningen. När arbetsgrupperna fonneras under 
forberedelsefasen (j ämfdr sid 9-1 O) kommer de givetvis att bjudas in for att delta i arbetet med 
de olika dimensionerna. 





Samarbete med andra Biosfärområden? Vilka? 
En viktig utgångspunkt for biosfårarbetet i Sverige och övriga länder är att det ska vara ett 
utvecklande arbete. I det ligger naturligtvis att vi delar med oss av vårt sätt att bedriva arbetet 
samtidigt som vi tar del av andra erfarenheter i världsnätverket I Sverige kommer samverkan 
ske med de övriga fyra biosfårområdena och Svenska Biosfårrådet 

Hurivem driver frågorna vidare? 
Biosfärfåreningen har bildats får att driva biosfårfrågorna där ju biosfårprogrammet ska 
utgöra det långsiktiga handlingsprogrammet. Föreningen, kommer att ta det fulla ansvaret for 
hur frågorna ska drivas vidare. 

Vem står för genomförandet? 
Samma svar som på frågan innan. 

Hur ska materialet spridas? 
Programmet kommer att finnas i pappersform och digitalt. En viktig spridningsväg är 
fåreningens hemsida www.ostravatterbranterna.se. Programmets innehåll sprids också 
genom den f01ilöpande tillämpningen. Eftersom vi strävar efter en bred samverkan (vilket har 
varit Ö VB-arbetets signum sedan 1998) vid framtagandet räknar vi med en stor efterfrågan på 
resultatet. I övrigt hänvisas vi till avsnittet "Spridning" på sid 13 i ansökan. 





Svar på frågor från Regionforbundet angående ansökan om Biosfärprogram 

Hur ser styr- och arbetsgruppen ut? 
Jfr sid 4 i ansökan. styrgruppen utgörs av styrelsen för Biosfårområde Östra Vätterbranterna
ideell förening. Förteckning över ledamöterna och vad de representerar~- Föreningen 
strävar efter att få fler medlemmar bland både organisationer, företag och organisationer. Vi 
skulle se det som en särskild styrka att få med t. ex. Regionförbtmdet och Landstinget. När 
regionkomrmmen har bildats hoppas vi att de också ser fördelar att på något sätt delta i arbetet 
med biosfårområdet 

Projektledaren ska i det sammanhållande löpande arbetet stödjas av en "projektgn.tpp" som 
består av Föreningskansliet för Biosfåronn·åde Östra Vätterbranterna. Dem1a grupp har 
felaktigt benänntts "Referensgrupp" under beskrivningen av projektorganisationen (sid 4). 
Denna grupp består för närvarande av koordinatorn (från Jönköpings kommun) samt 
representanter för länsstyrelsen, skogsstyrelsen WWF, Naturskyddsföreningen, LRF och 
Södra samt en person från HLK. Gruppen kan kompletteras med andra intressenter, men bör 
inte bli för stor. Arbetsgrupperna för de olika handlingsprogrmen kommer, som framgår av 
ansökan, att formeras under förberedelseprocessen och vi strävar naturligtvis efter en så 
ändamålsenlig sammansättning som möjligt. En större "Referensgrupp" kommer att ordnas 
som en del i förankringsarbetet 

Landskapsstrategin-de som är delansvariga och ingår i arbetsgrupper- varför ska inte 
dessa ingå med medel? 
Länsstyrelsen är delansvarig för ekologiska och sociala dimensionen. Länsstyrelsen beräknas 
bidra med medel genom landsbygdsprogrmet och genom att delvis ställa upp med 
finansierad personal. Personal som inte är RAM-finansierad, behöver ersättas ekonomiskt. 
Resurser för den ekonomiska dimensionen utgörs av finansierade personalresurser på 
skogsstyrelsen, LRF och Destination Jönl<öping. Eftersom vi önskar bredda den ekonomiska 
dimensionen till verksamheter utöver jord-, skogs- och turistföretag, hoppas vi kmma få med 
representanter för företagarföreningar och några enskilda företag att medverka i dellila 
arbetsgrupp. Dessa bör kullila få viss ersättning för sitt engagemang. Beträffande andra större 
organisationer, som tackar ja till att medverka i arbetsgrupper, förutsätter vi att de av 
egenintresse bidrar med sin arbetstid 

Kontanta medelfrån Landstinget och mer kontanta medel från Jönköpings kommun? 
Landstinget har vid kontalder hänvisat till Regionförbundet Jönköpings kommun bidrar 
indirekt med kontanta medel genom att de, efter staten, är den största årliga finansiären för 
biosfårföreningen som alltså bidrar med totalt 200 000 i kontanta medel till projektet. 

Näringslivsperspektivet ur RUPIRUS? 
Vi har försökt beskriva kopplingen till RUP/RUS på sidorna 10-11 i ansökan. 

( 

Hållbar regional utveckling koppling till RUPIRUS? 
Se frågan ovan. 

Förankringsarbete med Smålands Turism? 
Smålands Turism är väl förtrogna med biosfårarbetet Lena Larsson har t. ex. ingått i 
interimsstyrelsen inför bildandet av föreningen. När arbetsgrupperna forrueras under 
förberedelsefasen (jämför sid 9-1 O) kanuner de givetvis att bjudas in för att delta i arbetet med 
de olika dimensionerna< 



Samarbete med andra Biosfärområden? Vilka? 
En viktig utgångspunkt för biosfårarbetet i Sverige och övriga länder är att det ska vara ett 
utvecklande arbete. I det ligger naturligtvis att vi delar med oss av vårt sätt att bedriva arbetet 
samtidigt som vi tar del av andra erfarenheter i världsnätverket I Sverige kommer samverkan 
ske med de övriga fyra biosfårområdena och Svenska Biosfårrådet 

Hurivem driver frågorna vidare? 
Biosfårföreningen har bildats för att driva biosfårfrågorna där ju biosfårprogrammet ska 
utgöra det långsiktiga handlingsprogrammet. Föreningen, kommer att ta det fulla ansvaret för 
hur frågorna ska drivas vidare. 

Vem står för genomförandet? 
Samma svar som på frågan innan. 

Hur ska materialet spridas? 
Programmet kommer att finnas i pappersform och digitalt. En viktig spridningsväg är 
föreningens hemsida www.ostravatterbranterna.se. Programmets innehåll sprids också 
genom den fortlöpande tillämpningen. Eftersom vi strävar efter en bred samverkan (vilket har 
varit Ö VB-arbetets signum sedan 1998) vid framtagandet räknar vi med en stor efterfrågan på 
resultatet. I övrigt hänvisas vi till avsnittet "Spridning" på sid 13 i ansökan. 


