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Länsstyrelserna 

ANSÖKAN 2016 - § 37-medel 
-med vägledning 

Insatser och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka 
mottagningskapaciteten i kommunerna 2016-2017 

Sökande: 
Endast kommuner eller kommuna/förbund kan 
stå som sökande 

I Sökta medel, 
578000 Kronor 

Insatsens namn: 
Starta eget insatser/är nyanlända 

Tidsperiod: 
Ange hela datum, I. ex. 2016-08-01--2017-12-31 
Samarbetsparter: 

Ansökan ska ha inkommit senast den 2016-09-30 
till: 
Länsstyrelsen i Örebro Län 
johanna.tybell@lansstyrelsen.se 

Lindesbergs kommun, Nora kommun, Hällefors kommun, 

Nyföretagarcentrum. 

Kontaktnppgifter sölrnnde: Kontaktperson/e1· i kommunen: 

Kommun: Ljusnarsbergs kommun I . Namn och funktion: Mikael Haapala 
Postadress: 71480 Kopparberg Näringslivsutvecklare 

Telefon/Fax: 0580-80500/ Telefon/Mobil: 070-3160502 
E-post: 

E-postadress: kommun(ii),ljusnarsberg.se m i kael .haa pal a@lj usnars berg. se 
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Plusgiro/Bankgiro: 34161-0 

Egen referens: ZZJ 8645 

Organisationsnr: 212000-1959 

2. Namn och funktion: Ange personens namn 
och yrkestitel och/e/lerfunklion 

Telefon/Mobil: 

E-post: 
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BESKRIVNING 

Bakgrund och bchovsanalys 
Beskriv vilka hinder somfinnsför kommunens beredskap och mottagande. Beskriv även 
vilka behov som i nuläget inte kan tillgodoses 

De fyra ko111munerna i norra Örebro län kallat KNÖL, (Lindesberg, Ljusnarsberg, Norn och 
Hällefors) har i många år tagit emot många nyanlända. 

Enligt arbetsförmedlings statistik i mars 2016 finns det 860 personer i arbetsförmedlingens 
etableringsuppdrag i KNÖL området. 

En avgörande faktor för lyckad integration är att nyanlända så snabbt so111 möjligt etablerar 
sig på arbetsmarknaden. 

Många som kommer hit har ideer och engagemang, som kan omsättas i företagande. 
Att ta tillvara entreprenörskapets kraft och uppmuntra företagsamhet är också ett sätt att få 
fler af! gå från bidrngsberoende till egenförsö,jning. 

Ökad integration bidrar till tillväxt i ekonomin och gerförutsätlningarför ökad välfärd. 
]dagfinns redan en etablerad samverkan mellan kommunerna i KNÖL, gällande starta eget 
rådgivning tillsammans med Nyföretagarcentrum och partners som idag finansierar en 
tjänst på 40 % . 
Inom den tjänstgöringsgraden finns inte uhymme att Jobba uppsökande riktat mot specifika 
målgrupper. 

Genom att skapa möjligheterför att utöka en tjänst inom l\'yföretagarcentrwn till 100 % 
möjliggörs ett annat mer proaktivt arbetssätt. 

Syfte 
Beskriv avsikten med insatsen utffi'ån ovan nämnda hinder. 

HuvudsJftet med projektet att att stimulern ökat företagande bland nyanlända. 

Genom att jobba uppsökande och informera om hur man startar eget och eventuellt kunna 
hjälpa till att hitta och matcha mentorer blir det läffare för nyanlända alf ta steget och 
komma igång med eget företagande och undvika onödiga misstag i det svenska regelverket. 

Målsättningen är att genom uppsökande verksamhet nå betydligt flera nyanlända som är 
intresserade av att ta steget mot eget företagande. 

Ett uppsökande arbetssätt kan det bidm till alf sänka trösklarna och underlätta för 
nyanlända att for verkliga sina företagsideer. 
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Mål och effekter 
Beskriv mål och förväntade effekter på er beredskap och ert mo/lagande. Formulera om 
möjligt mäfbam mål. 

200 personer ska ha deltagit i informtionsträffar 
50 personer ska ha delttagif enskild rådgivning 
20 personer ska ha startat eget företag 

Fler nyanlända ska få kunskap om hur det går till all starta eget företag. 

Målgrupp/er 
Beskriv tänkta deltagare och mottagare av insatsen samt på vilket sälf dessa målgrupper 
kommerfå del av aktiviteter och effekter. 

Nyanlända personer som är och/eller förväntas bli berättigade af/ starta och registrern ett 
företag. 

Genomförande, med metod, tids- och aktivitetsplan 
Beskriv planerade aktiviteter och uppskattade start- och slutdatum för dessa. Beskriv även 
eventuella metoderför aktiviteterna. Tidsplanen bör beskriva aktiviteter samt start- och 
slutdatum för respektive aktivitet. 

Första halvåret jobba intensivt med uppsökande verksamhet för att marknadsföm 
möjligheten till starta eget rådgvning och deltaga i infonnationsträffar. 

Planern in informationsträffar kvartalsvis i de fyra kommunerna under hela projekttiden. 

Tema träffar med specifika ämnen/verksamheter, planeras in vid behov. 

Löpande genomföra enskilda rådgivningssamtal under hela projekttiden. 

Uppföljning och/eller utvärdering 
Beskriv hur insatsens mål ska följas upp och/eller utvärderns samt om uppföljning och/eller 
ufvärdering kommer att göras av extern part eller infernt. 

Utvärdering görs intern/. 
Alla olika sammankomster statisfikförs som underlag.för utvärdering. 

Genom statistiska databaser.följa upp hur nyföretagande! utvecklas. 

Styrgruppen planerar in enkätundersökningar vid vissa informationsträffar 
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Plan för implementering 
Beskriv hur insatsen kommer.fortgå eier insatstidens slut och hur man planerar att utforma 
insatsen för att öka möjligheten till implementering i ordinarie verksamhet. 

Projektet kommer all följas upp kontinuerligt i Nyföretagarcentrums styrelse för diskussion 
om h11rforlsatta insatser kan säkerställas genom nya och befintliga partners i 
Nyföretagarcen!J·1un. 

Jämställdhet 
Hur påverkar insatsernaflickor/kvinnor ellerpojkar/111än? h insatserna till lika nytta.för 
både fl ickorlkvinnor eller pojkar/män? 

Har både flickor/kvinnor eller pojkar/män lika möjligheter aff ta del av insatsernas 
resultat? Om inte, hur arbetar ni för all motverka del? 

H11r säkerställer ni att det finns en jämn fördelning av kvinnor och män i organisationen? 

Arbetar ni på andra sätt för ökad jämställdhet? 

Projektets insatser riktar sig både till män och kvinnor och har lika möjligheter att delta i 
insatserna. Insasterna kan planeras flexibelt tidsmässigt för att öka möjligheten för fler all 
delta. 

Projektorganisationens styrgrnpp kommer att bestå av 3 kvinnor och 2 män. 

Barnperspektiv 
Hur påverkar insatserna barn? 

Har barn möjlighet alt delta i insatserna? 

På vilket sätt kommer ni alf inhämta barnens synpunkter och åsikter i till exempel planering 
och utvärdering? 

På vilket sätt har ni i planering av insatserna tagit hänsyn till att barns bästa kommer i 
främsta rummet? 

Arbetar ni på andra säll för barns rättigheter? 

Jnsatsema i sig riktar sig intedirekt till barn. 
Genom alt kunna erbjuda insatser på olika tider kan deltagarna ta hänsyn till barnen. 
Ökade möjli~heter till eRenförsö1jninz zaznar även barnen. 

Samarbetsparter och ansvarsfördelning 
Uppge i vilken omfattning samarbetsparter kommer att vara delaktiga i 
arbetet/projektet/insatsen (projektägare, delta i styrgrupp, planering, genomförnnde etc.). 

Finns det någon styrgrupp? Vilka ingår? 

Finns någon referensgrupplarbetsgrnpp? 
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Hur ser ansvarsfördelingen ut? 

Ljusnarsbergs kommun är tänkt projektägare och ansvarig/är styrning och genomförande 
av projektet samt ekonomisk redovisning av projektet. Utser även projektledare. 

Lindesberg, Nora och Hällefors kommuner är samverkanspartners och dess 
näringslivsfunktioner ingår i projektets styrgrupp. 

Styrgruppen planerar projektets olika insatser och omfattning 

Delprojektledare/Starta eget rådgivare finns via samverkanspartner /llyförelagarcentrwn. 

Referensgruvv blir Ny/öretagarcentrurns styrelse. 

Kopplingar till andra projekt eller program 
Kommer ni af/ samarbeta med andra projekt, insatser eller program? Omja, beskriv med 
vilka och på vilket sätt samarbetet kommer att ske. 

]llyföretarcentrum är etablerat koncept i hela regionen Örebro län där samverkan sker 
mellan de olika enheterna. Samarbete ska sökas med olika aktörer som jobbar med 
integrationsji·ågor som exempelvis olika studie/örbund. 
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BUDGET (OBS! Redoe:ör endast för sökta ~ 37 medel) 
Kostnaclsslag År 2016 År 2017 År 2018 Totalt 

medel kan sökas 
0111 särskilda skäl 
finns 

Aktiviteter (Ange typ av aktivitet) 

Externa tjänster 

Delprojektledare/Starta eget rådgivning7),p m, köpt tjänst 152000 363000 

Personnlkostnnder (Antal personer och månadslön) 

Lönebikostnacler 

Overheadkostnader 

Lolrnlkostnn<ler (Ange hyreskostnad och typ av lokal) 

Mntcrinl/expenser (Ange typ av material} 

Resekostnader 
Resor för delprojektledare/stmta eget rådgivare 11000 27000 
Övl"igt 
Tolk kostnader 5000 20000 
ÖHigl 

Övrigt 

Summa 168000 410000 

FINANSIERINGSPLAN 
Finansiering År 2016 År 2017 År 2018 Totalt 
§37 - medel 

168000 410000 
Egen finansiering 

Annan offentJig finansiering, till exempel EU-fond 

Annan finansiering 

Summa 

Ort och datum 

Kap arberg 2016-05-18 

Namn och titel 
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Länsstyrelserna 

Intyg samverkanspart - § 37a projekt 

Insatser för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och 
fäm i lj ekontakter 

med stöd av ersättning enligt förordningen (2010: 1122) 

Sökande konumm/projektägare: 
L · usnarsbergs Kommun 

Insats (rubrik): 
Starta eget insatser för nyanlända 

I Tidsperiod: 
2 016-09-01-2017-12-31 

Kontaktuppgifter samverkanspart: 

Förening/orgnnisation: 'N () [?.r-\ {-:'., U ~1 Vl \) /J 

Organisations1rnnuncr: 

Postadress: 

Kontaktperson: ~\.,AS. 7,,"!.'-/ r.1T't / 

Telefon/Mobil: CY?-U .- s· 3 t.,, ör- t3 2-

E-post: \.,.,.., 1 r..v~ • ID •j ,., .J._._ @ "'o ro._, , ,; <L 

Härmed intygas att undertecknad part planerar att delta i ovan nänmda projekt 

Jan Norlund 

www.lansstyrelsen.se 
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• -Länsstyrelserna 

Intyg samverl<anspart - § 37a projekt 

Insatser för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och 
familjekontakter 

med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) 

Sökande kommun/projektägare: 
Ljusnarsbergs Kommun 

Insats (rubrik): 
Starta eget insatser för nyanlända 

I Tidsperiod: 
2016-09-01-201 7-12-31 

Kontaktuppgifter samverkanspart: 

Förening/organisation: Hällefors kommun 

Organisationsnummer: 212000-1942 

Postadress: Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors 

Kontaktperson: Gabriela Kloth 

Telefon/Mobil: 072- 202 80 81 

E-post: gabriela.kloth@hellefors.se 

Härmed intygas att unclettecknad part planerar att delta i ovan nämnda projekt 

l6___ 20160505 

www. lansstyrelsen. se 
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Länsstyrelserna 

Intyg samverkanspart - § 37a projekt 

Insatser för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och 
familjekontakter 

med stöd av ersättning enligt förordningen (2010: 1122) 

Sökande konunun/projektägare: 
Ljusnarsbergs Kommun 

Insats (rubrik): 
Starta eget insatser för nyanlända 

/ Tidsperiod: 
2016-09-01-2017-12-31 

Kontaktuppgifter samverkanspa1i: 

Förening/organisation: Lindesbergs kommun 

Organisationsnummer: 212000-2015 

Postadress: Box 4, 711 21 Lindesberg 

Kontaktperson: Merit Israelsson 

Telefon/Mobil: 076-725 77 06 

E-post: merit.israelsson@lindesberg.se 

Härmed intygas att undertecknad part planerar att delta i ovan nämnda projekt 

· . ndcsix-yq } 016 -()'.') ·i () \Jtis LG)' ~~Y\ ,.: ___ . ., 
.) 

Namn och datum 

www.lansstyrelsen.se 
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