
~ ~ VÄSTRA 
"'( GÖTALANDSREGIONEN 

ANSÖKAN OM PROJEKTSTÖD 

Välkommen att söka stöd från Västra Götalandsregionen! 

På nästkommande sidor hittar du vår blankett för ansökan om stöd till regionala 
utvecklingsprojekt inom ramen för Västra Götaland 2020 - strategin för tillväxt och 
utveckling i Västra Götaland 2014-2020. 

För att ansökan ska kunna beredas krävs att alla uppgifter lämnas direkt i blanketten. Det 
är viktigt att ansökan fylls i så noggrant som möjligt. 
Följ anvisningarna som anges i blanketten och fyll i alla uppgifter. Det som skrivs i 
blanketten är det som beaktas vid beslutet, hänvisa därför inte till eventuella bilagor. 

Ifylld, underskriven och inskannad blankett mejlas, tillsammans med en kopia i 
wordformat (för att underlätta handläggningen), till e-postadress: 
regionutveckling@vgregion.se 

Om ni inte har möjlighet att skanna in den underskrivna blanketten går det bra att skicka 
den i pappersform till: 
Västra Götalandsregionen 
Koncernstab regional utveckling 
Regionens hus 
405 44 GÖTEBORG 

Vid eventuella frågor kontakta Västra Götalandsregionens växel, 
tfn 010-4410000. 



Västra Götaland 2020 - strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 
2014-2020 

Målet med Västra Götaland 2020 är att ge invånarna i Västra Götaland bästa möjliga förutsättningar att 
utvecklas. Syftet är att ytterligare stärka Västra Götaland som en attraktiv, ansvarsfull och internationellt 
konkurrenskraftig kunskapsregion för kvinnor och män. Strategin har fyra huvudområden: "En ledande 
kunskapsregion", "En region för alla", En region där vi tar globalt ansvar" och "En region som syns och 
engagerar". 

Insatserna inom Västra Götaland 2020 beskrivs i form av 32 prioriterade frågor fördelade på nio områden. 
Inom vatje område och fråga finns mål som visar inriktningen på arbetet. De nio prioriterade områdena är: 

Ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande 
Internationell konkurrenskraft genom regional kraftsamling kring styrkeområden 
Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingarna mellan utbildning och arbetsliv 
Livslångt lärande för ökad delaktighet och konkurrenskraft 
Tillgång till kommunikation för arbete, utbildning och livskvalitet 
Ett resurseffektivt samhälle med minskad klimatpåverkan 
Hållbar konsumtion som driver ansvar, utveckling och innovationer 
En ledande kulturregion och ett rikt kulturliv med fokus på barn, unga och delaktighet 
Ökat utbyte med och påverkan på omvärlden 

Västra Götaland 2020 - strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 finns i sin helhet 
på: www.vgregion.seNG2020 

Vad prioriterar regionutvecklingsnämnden? 
Regionutvecklingsnämnden medfinansierar projekt som bidrar till en hållbar tillväxt och utveckling i 
Västra Götaland och som ligger i linje med tillväxt- och utvecklingsstrategin Västra Götaland 2020 och 
Vision Västra Götaland. 

På webben finns bland annat följande dokument som är styrande för finansiering: 

• Regionutvecklingsnämndens detaljbudget, se http://www.vgregion.se/politik/politisk-
organisation/namnder-och-styrelser/regionutvecklingsnamnden/budget-och-arsredovisning/ 
• Vision Västra Götaland, se http://www.vgregion.se/om-vgr/styrande-dokument/ 
• Västra Götaland 2020 - En strategi för tillväxt och utveckling, se http://www.vgregion.se/om
vgr/styrande-dokument/ 
• Programmen för hållbar utveckling, se http://www.vgregion.se/regional-utveckling/program/ 
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-------
Ankomst 

., l'f VÄSTRA 
"y GÖTALANDSREGIONEN 

ANSÖKAN OM PROJEKTSTÖD 

1. Inriktning 

Inom vilket prioriterat område inom tillväxt- och utvecklingsstrategin Västra Götaland 2020 ligger projektet främst 
(endast ett kryss): För mer information om prioriterat område och typ av innehåll i respektive kryssruta , se Västra Götaland 2020 
(www.vgreg ion .se/om-vgr/styrande-dokument) och regionutvecklingsnämndens detaljbudget (www.vgregion .se/politik/politisk-
organ isation/namnder-och-styrelser/regionutveckl inqsnamnden/budget-och-arsredovisninq/). 

1. En ledande kunskapsregion o Ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande 

o Internationell konkurrenskraft genom regional kraftsamling kring styrkeområden 

o Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingarna mellan utbildning och 
arbetsliv 

2. En region för alla 
181 Livslångt lärande för ökad delaktighet och konkurrenskraft 

□ Tillgång till kommunikation för arbete, utbildning och livskvalitet 

o Ett resurseffektivt samhälle med minskad klimatpåverkan 
3. En region där vi tar globalt ansvar 

o Hållbar konsumtion som driver ansvar, utveckling och innovationer 

o En ledande kulturregion och ett rikt kulturliv med fokus på barn, unga och delaktighet 
4. En region som syns och engagerar 

o Ökat utbyte med och påverkan på omvärlden 

2. Allmänna uppgifter 
Projektets namn: 

Textilhubben 

Projektperiod: 2021 -02-01-2023-01 -31 

Ange projektets start- och slutdatum. Kostnader som uppkommer före eller efter denna period är inte stödberättigade. 
Slutredovisning av projektet ska ske inom två månader från projektets slutdatum. 

Sökt belopp från Västra Götalandsregionen (VGR): Om ni haft kontakt med Västra Götalandsregionen innan 
ni skickade in ansökan, ange gärna namn på 

3 012 964 SEK 
kontaktperson: 

Susanne Hammarström 
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Om möjligt, ange vilket program/utlysning ni anser att projektet ni söker stöd för passar inom: 

Regionutvecklingsnämndens program för utbildning och arbetsmarknad 2018-2020 

3. Uppgifter om sökanden 

Utbetalning av medel kan endast ske till sökande (den juridiska personen) och denne ska stå som ansvarig för det 
plus- eller bankqironummer eller bankkonto som anqes . 

Sökande: Vuxenutbildningen Borås 

Org. nummer: 212000-1561 

CFAR-nr 58238494 CFAR-nummer är ett åttasiffrigt identifikationsnummer för 
arbetsställen. Kontakta SCB, tel 019-17 62 40, om arbetsställets 
CFAR-nummer är okänt. 

Juridisk form: Kommun (I.ex. ekonomisk förening, stiftelse osv.) 

Postadress: Borås Telefon: 033-35 70 00 

Postnummer/ 501 80 
postort: 

Webbadress: https://www.boras.se/utbildningochfo 
rskola/vuxenutbildning.4.461763c21 
582ce0434ba46a9.html 

Plusgiro/ □ sökandens pg nr: 
Bankgiro: 

□ sökandens bg nr: 991-1025 

Är sökande 
momspliktig? □ Ja IBl Nej 

4. Kontaktperson 

Kontaktperson hos sökande: Camilla Winter Telefon: 

Mobil : 073-432 82 10 E-post: camilla .winter@boras.se 

5. Sammanfattning av projektet på svenska (max 150 ord) 

Sammanfattningen kan komma att publiceras externt. 

Textilhubben har målgruppen nyanlända med textil kompetens som efter kartläggning kan gå 
in i utbildningsdelen av projektet. Efter projektet finns flera alternativ för deltagaren nämligen 
att gå ut i arbetslivet, söka sig till yrkesvux, eller starta egen verksamhet. Validering av 
kompetensen är ett ytterligare alternativ för en väg till utbildning i någon form eller att gå ut i 
arbetslivet. 
Metoden som kommer att användas inom ramen för den integrerade yrkes-och SFI-
undervisningen tar avstamp i en modell , som Nationellt centrum för svenska som andraspråk, 
vid Stockholms universitet, tog fram i ett projekt, medfinansierat av Europeiska Socialfonden 
och i samverkan med vuxenutbildningen och yrkesgymnasier i Stockholms stad. 
En ytterligare metod som kommer att tillämpas är KUB (kartläggning, utveckling och 
bekräftelse) modellen och modellen tar sin ansats i individens reella kompetens Ett av de 
horisontella perspektiven är hållbar utveckling. 

Sammanfattning av projektet på engelska, valfritt (max 150 ord) 

Sammanfattningen kan komma att publiceras externt. 
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6. Bakmund 
Beskriv bakgrunden till de problem ni vill lösa genom projektet. Vilka är behoven och de underliggande orsaker 
som ligger bakom. Redogör om möjligt för aktuella kunskapsunderlag . Hänvisa eventuellt till andra pågående eller 
genomförda projekt. 

2017 genomfördes en förstudie, Konfektionsfabriken 4.0. av bland annat Science Park Borås och 
Stiftelsen Proteko inför en ansökan till Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF). Det framkom 
att i Västra Götalandsregionen fanns 400 utrikesfödda personer utanför arbetsmarknaden med textil 
bakgrund. Enligt förstudien uttalade sig Cecilia Tall, Generalsekreterare TEKO - Sveriges Textil- och 
Modeföretag enligt följande: "Vi vill gärna se mer produktion av textilier och sömnad av kläder i Sverige. 
Det är ett av skälen till varför vi är med och stöttar projektet. " 

En del av förstudien blev utgångspunkten till Kompetensslussen, ett pågående projekt (2018-2020) 
medfinansierat av Tillväxtverket. Det ägs av Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och leds av 
Stiftelsen Proteko. Vuxenutbildningen Borås är projektpartner. Det kan tilläggas att det efterföljande 
projektet Kompetensslussen Il med bland annat breddad rekrytering genom förs 2020-2022 och 
medfinansieras av Bergsregionen Sjuhärads kommunalförbund. 
I samtal med projektledaren för Kompetensslussen framkommer att 200 utrikesfödda kvinnor och män med 
textil bakgrund och som av en eller annan anledning stod utanför arbetsmarknaden inom Boråsregionen 
visade vid ett öppet informationsmöte intresse för att delta i Kompetensslussen . Av dessa gick 80 kvinnor 
och 35 män vidare till en första kartläggning och det visade sig då att 77 hade varken textil erfarenhet eller 
annan erforderlig kompetens för att kunna delta i Kompetensslussen. 15 deltagare, som valdes ut, 
valideras och får individuellt anpassad utbildning och praktik. 

Det finns, vilket nedanstående statistik från Arbetsförmedlingen visar, personer vars textila kompetens kan 
och bör tas tillvara. Inte bara för ett steg mot integration utan även för att det saknas arbetskraft med just 
denna kompetens. Deltagare i det planerade projekt, som denna ansökan avser, kommer framförallt att 
vara nyanlända eller utrikes födda kvinnor. Arbetsförmedlingens definition av nyanlända är individer som 

• har fått uppehållstillstånd inom de senaste 36 månaderna. 
• har ett uppehållskort och är familjemedlem till en EU/EES-medborgare. 
• deltar i arbetsmarknadspolitik insats inom lagen om etableringsinsatser fö~ vissa nyanlända 

invandrare. 
• är arbetslös och någon gång under de senaste 12 månaderna varit anvisad till programmet för 

etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 
• har fyllt 20 år. 
• är inskriven på Arbetsförmedlingen. 

SCB:s definierar utrikes född som "den som är född i ett annat land ingår i gruppen [ ... ], oavsett 
föräldrarnas födelseland eller medborgarskap." I denna ansökan benämns hädanefter alla deltagare utrikes 
födda. 

I Arbetsförmedlingens rapport " Utrikes födda kvinnor på arbetsmarknaden" från 2020-03-03 blir det 
tydligt att" utrikes födda är en viktig resurs på arbetsmarknaden och det är centralt att de deltar i 
arbetskraften." Det understryks att gruppen är heterogen och att det tar längre tid för kvinnor att 
etablera sig på arbetsmarknaden. Dessutom upplever sig utrikes födda kvinnor diskriminerade när det 
gäller kön och etnicitet. 
27 procent av utrikes födda kvinnor 16-64 år står utanför arbetsmarknaden. För män är procenttalet 16 
och det är lika som för inrikes födda kvinnor. Vidare poängteras att det är viktigt att erkänna 
utbildningar och arbetslivserfarenheter från kvinnornas hemländer för att underlätta för kvinnorna att 
etablera sig på arbetsmarknaden. En aspekt, som lyfts fram är svårigheten med validering . Det är 
lättare att validera kunskaper, färdigheter och kompetenser från en yrkesutbildning än teoretiska 
studier. Svårigheterna med validering har ökat vikten av informell och språklig kompetens samt sociala 
koder. 

Det finns med andra ord flera argument som talar för att kvinnorna är den mest utsatta gruppen och 
därför kommer det planerade projektet främst att vara inriktat mot kvinnor. 

Helt aktuella (2020-05-07) siffror från Arbetsförmedlingen Sju härad och som gäller kommunerna 
Bollebygd , Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn. Herrljunga och Vårgårda, som inte 
tillhör upptagningsområdet, kommer dock att vara delaktiga i projektet. Enligt Nicole Bouyer, 
sektionschef är det "svårt att få helt tillförlitliga siffror rörande hur många i en viss grupp är nyanlända, 
dessa siffror förändras också varje dag." 
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Yrkesgrupp 7531; Skräddare och ateljesömmerskor mfl (gradör, hattmakare, 
körsnär/pälsmodellör/pälssömmerska, mönsterkonstruktionsassistent, tillskärare etc) 
Kvinnor: 21 st. Män 14 st. Nyanlända: 2 kvinnor, 1 man 

Yrkesgrupp 7532; Sömmare (brodös, linnesömmerska, segelmakare, skinnsömmerska m fl) 
Kvinnor: 5. Män 1. Nyanlända: 1 man 

Yrkesgrupp 8159; övriga maskinoperatörer inom textil, skinn- och läderindustrin 
(hemtextilsömmerska. Industrisömmerska, garvare, konfektionssömmerska, maskinoperatör inom 
textil, stickare m fl) 
Kvinnor: 65. Män: 23. Nyanlända: 5 kvinnor, 1 man 

I och med Coronapandemin har frågan om vikten av att ha viss del av textil kompetens och produktion i 
Sverige blivit mycket angelägen . I en artikel i Borås Tidning 2020-03-23 ställs en fråga enligt följande: 
"Idag sker en stor del av vår textilproduktion utanför Sverige. Men när så gott som alla stora 
modeföretag får vänta på leveranser på grund av det nya coronaviruset ställs frågan på sin spets: Kan 
fler se ett behov av en lokal textilproduktion framöver?" I artikeln understryker Cecilia Tall att "vi kan se 
redan nu att vi får mer lokal textilproduktion. Antalet anställda ökar med några hundra personer varje 
år. Det problematiska där är att det är svårt att rekrytera personal. De 70 000 som arbetade med 
sömnad i Sverige innan tekokrisen går inte att hitta på arbetsmarknaden idag". Även hennes uttalande 
"Vi kan se redan nu att vi får mer lokal textilproduktion. Antalet anställda ökar med några hundra 
personer varje år." 

I Myndigheten för yrkeshögskolans områdesanalys från 2020-05-14 för Industrin konstateras att 
"återvinning, återbruk och delning är trender inom textil, möbler och mode". Med andra ord är 
kompassnålen tydligt inriktad mot ett cirkulärt och hållbar mode. 

Ett ytterligare incitament för att genomföra projektet med fokus på textil är de ökade kraven på hållbar 
design och produktion med koppling till cirkulär ekonomi. Här nedan följer några exempel 

• Enligt Ecowatch (2015) - Environmental News fora Healthier Planet and Life - är" the clothing 
industry the second largest polluter in the world , second only to oil". 

• European Environment Agency (EEA), Europeiska miljöbyrån tillhandahåller oberoende 
information om miljön och uttrycker sig 19 november 2019 om textil i den cirkulära ekonomin 
enligt följande: "Textiles are fundamental to our society, providing us with clothing, shoes, 
carpets, curtains, furniture, etc. for homes, offices and public buildings. The textiles industry 
employs millions of people worldwide, making it among the largest in the world and an important 
part of Europe's manufacturing industry. However, textile production and consumption cause 
significant environmental, climate and social impacts by using resources, water, land and 
chemicals and emitting greenhouse gases and pollutants. This briefing provides an EU 
perspective of the environmental and climate pressures from textile production and consumption, 
and discusses how circular business models and regulation can help move us towards a circular 
textiles economy. 

• En revidering av EU:s avfallsdirektiv innebär att Sverige fram till år 2025 har anpassat svensk rätt 
till de nya reglerna. Detta innebär bland annat separat insamling av textilavfall för bättre 
materialåtervinning. 

• Den 11 december 2019 publicerade Europeiska kommissionen ett meddelande om "Den 
europeiska gröna given" (European Green Deal), som innehåller riktlinjer om framtida 
åtgärder och initiativ. Den cirkulära ekonomin kommer bland annat att främjas genom 
handlingsplanen för cirkulär ekonomi och en industripolitisk strategi, som offentliggjordes i 
mars 2020. I handlingsplanen för cirkulär ekonomi ligger fokus på hållbart nyttjande av 
naturresurserna inom resursintensiva branscher, såsom textil- och byggbranschen . Fokus 
ligger på den gröna och digitala omställningen för att stärka industrin samt små och 
medelstora företag. Cirkulär ekonomi, kompetensutveckling och omskolning (upskill and 
reskill) är centrala begrepp. 

Det planerade projektet har gynnsamma förutsättningar för att kunna genomföras och med framgång nå 
förväntade resultat och ge långsiktiga positiva effekter. I Boråsregionen finns en mångårig textil tradition 
och därmed en gedigen kompetens. Textile Fashion Center i Borås har visionen att vara framtidens 
ledande utvecklinqscenter inom textil och mode med fokus på innovation och hållbarhet. Kreativa 
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processer och kompetensdelning är några av grund bultarna. I det textila klustret finns här ett stort antal 
olika verksamheter. 
Enligt Helena Alcenius 2020-05-05, VD för Akademiplatsen AB som ansvarar för centrumledning i Textile 
Fashion Center, är Textilhubben en välkommen och mycket passande förstärkning i centret. "Här finns de 
naturliga skärningspunkterna mellan verksamheter inom textil utveckling i hela produktionskedjan. 
Närheten till den kompetens och de nätverk Textile Fashion Center erbjuder skulle vara en styrka för 
projektet men det skulle i sin tur också vara ett tillskott till helheten för centret." 

Vuxenutbildningen Borås har redan goda etablerade kontakter med nedanstående aktörer: 

• Science Park är samverkansarenan för innovation och näringslivsutveckling. Fokus ligger på tre 
områden varav ett är textil med inriktningen hållbar mode- och textilindustri. För genomförandet av 
vårt planerade projekt är kompetensöverföring från denna organ isation av stor betydelse. Speciellt 
projektet Re:textile är av stort mycket intressant. Projektet utvecklar nya designprinciper, 
affärsmodeller och produktionssystem som möjliggör cirkulära flöden i textilbranschen. De 
uppnådda resultaten håller nu på, enligt Adrian Zethraeus, projektledaren, att paketeras i ett så 
kallat Circular Business Toolkit. Med andra ord handlar det om att belysa relevanta perspektiv som 
gäller till exempel olika affärsstrategier och med koppl ing till ci rkulär ekonomi. Dessutom kommer 
en check-lista att utarbetas. Allt kommer att presenteras i på Re:textiles hemsida. Science Park är 
en mycket betydande associerad partner. 

• Stiftelsen Proteko har genom sitt uppdrag en naturlig koppling till delregionens företag inom 
textilbranschen. Ett nära samarbete finns med Vuxenutbildningen Borås genom till exempel 
projektet Kompetensslussen. Via Kompetensslussens hemsida kommer det, enligt projektledare 
Lenita Oderfält, att finnas information om projektet, som denna ansökan avser, för att på så vis nå 
ut till potentiella deltagare. 

• Arbetslivsförvaltningen Borås Stad och Vuxenutbildningen Borås och har ett väl etablerat och 
mycket nära samarbete, bland annat genom initiativet lntegrationsmodellen, vars syfte är att 
underlätta för bland annat utrikesfödda att komma in på arbetsmarknaden. 
Potentiella deltagare kommer att rekryteras från denna förvaltning. Verksamhetschef Hans 
Johansson ser ett stor mervärde med ett samarbete inom projektet, som denna ansökan avser. 

• På Textile Fashion Center finns ldesömnad i Borås, ett socialt företag, som tillverkar 
konfektionerade textila varor som enklare kläder, hemtextila varor samt industriella produkter till 
företag och privatpersoner. Det innebär planering av hela produktionens alla delar och sömnad på 
ett effektivt och kvalitetssäkert sätt. Kläder och hemtextiler repareras och sys efter önskemål från 
företag och privatpersoner. Orderstorleken varierar från enstaka till tusentals produkter 
ldeSömnad säljer egendesignade produkter som varnar om miljön och utgår ifrån medarbetarnas 
förmåga . Återvunnet och överblivet material från producenter, varumärkesägare och privatpersoner 
som jeans, gardiner, kuddfodral , och mycket annat används. Detta innebär unika produkter men 
framförallt ett stort samhällsansvar. 
ldesömnad ingår i Sjuhäradsmusketörerna, som är en ekonomisk förening med säte i Borås. Den 
fungerar som en länk mellan alla arbetsintegrerande sociala företag i Boråsregionen. 

• Support Group Network (SGN) erbjuder fem dagars startaeget-kurs i kombination med Drop-in 
rådgivning. SGN är verksamt i Fyrbodal, Göteborg och Mölndal : Projekt som drivs är bland annat 
ÖDE, syftar till ökad egenförsörjning bland målgruppen utrikesfödda och erbjuder möjligheten till att 
förbättra förutsättningarna till egenförsörjning genom vårt arbetssätt att vägleda och handleda 
målgruppen till utbildning, praktik, jobb eller företagande. 

• Arbetsförmedlingen Sjuhärad och Borås Stad har en väl etablerad och fördjupad samverkan 
(Delegationen för Unga och nyanlända till arbete - DUA) enligt en framtagen modell för att 
påskynda nyanländas etablering på den svenska arbetsmarknaden. Nyanlända ska ha fyllt 20 år 
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men inte 65 år och som har uppehållstillstånd. Efter samtal med sektionschef Nicole Bouyer 
kommer deltagare att kunna rekryteras från AF. 

• lnkubatorn erbjuder från och med hösten utbildningspass med fokus på textil och mode samt 
möjligheter till coaching av en affärsutvecklare. Detta är ett projekt, finansierat av Västra 
Götalandsregionen. I samtal med lnkubatorns VD, Stefan Diner finns ett muntligt avtal att 
deltagare inom projektet som denna ansökan informeras om lnkubatorns utbildningspass. 
lnkubatorn informerar intresserade personer om Boråsregionens Vuxenutbildning. Syftet är att 
varje individ ska hitta till rätt sammanhang för sitt lärande. 

• Validering Väst är en plattform för kompetensförsörjnings- och 
utbildningsområdet inom Västra Götalandsregionen. Ett fokusområde under 2019 var bland annat 
att fortsätta att utveckla och sprida den så kallade KUB-modellen. Akronymen står för 
kartläggning, utveckling och bekräftelse och modellen tar sin ansats i individens reella kompetens. 
Vuxenutbildningen Borås ser ett mycket stort värde i att inom det planerade projektet anlita 
Validering Väst så att varje deltagare blir medveten om och reflekterar över sina läranderesultat 
och progression. Dessutom skapas en tydlig struktur mellan deltagaren, KUB-stödjaren, en studie
och yrkesvägledare och lärarteamet, som består av en yrkeslärare och en sfi-lärare. 

• Viskastrandsgymnasiet, som tillhör samma förvaltning som Vuxenutbildningen Borås, startar 
hösten 2020 ingen ny utbildning inom Hantverksprogrammet - Textil design på grund av 
kontinuerligt färre sökande under de senaste åren. Vuxenutbildningen tar hädanefter ansvar för 
de tillgänglighetsanpassade lokalerna på TFC med fullt modern utrustning och behöriga lärare. 
Genom samverkan med ldesömnad tas kompetens tillvara och lokaler med utrusning kan delas 
på ett resurseffektivt sätt. 

• Navet Science Center ger bland annat utbildningar i interkulturell dialog och hållbarhet kopplade 
till Agenda 2030. Navet kommer att engageras för workshop i interkulturell dialog i uppstarten i 
början och efter halva tiden när nästa deltagargrupp börjar. Dessutom leds några workshops om 
hållbarhet och Agenda 2030 och med koppling till det textila området. 

• Vuxenutbildningen Borås är även utbildningsanordnare för yrkeshögskoleutbildningar bland annat 

7. Syfte 

Garment Technical Designer (GTD). En kurs behandlar företagets samhällsansvar, Corporate 
Social Responsibility (CSR). Det finns med andra ord kompetens om _CSR inom den egna 
organisationen. 

Ange projektets syfte. Redogör även för hur projektet kopplar an till Västra Götaland 2020 och det prioriterade 
området som angetts under punkt 1 samt de prioriterade frågorna som är mest relevanta för projektet, se bilaga 5. 

Projektets syfte är att nyanlända respektive utrikesfödda kvinnor bryter sitt utanförskap genom att 
komma in på arbetsmarknaden. Detta är i enlighet med Regionutvecklingsnämndens program för 
utbildning och arbetsmarknad 2018-2020. 

• en väl fungerande kompetensförsörjning som matchar arbetsmarknadens behov genom bättre 
samverkan och planering inom utbildningsområdet 

• alla invånare ska ha möjlighet att ta tillvara sin potential och kompetens i utbildning och 
arbetsliv genom att främja livslångt lärande. 
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Med andra ord är det viktigt att utbilda utrikes födda för såväl anställning som omställning för att ge 
förutsättningar att möta de krav på livslångt lärande som råder i arbetslivet idag. 

Det finns tydliga kopplingar mellan projektet som ansökan avser och Västra Götaland 2020. Följande 
prioritering väljs för det planerade projektet. En region för alla/Område 4 - Livslångt lärande för ökad 
delaktighet och konkurrenskrafUFörkorta och förenkla vägen till arbetsmarknaden genom vägledning och 
validering 

Textil är ett styrkeområde som nämns i den regionala utvecklingsplanen. Dessutom ska alla invånare i 
regionen ha de bästa förutsättningarna för att kunna utvecklas och två nyckelbegrepp som nämns i 
detta sammanhang faller väl in i det planerade projektet nämligen jämställdhet och integration. 

Jämställdhet betyder i detta sammanhang att kvinnor kommer att prioriteras, då de oftast har svårare 
att komma in på arbetsmarknaden än män. 
Jämställdhet kommer att tillämpas både vid rekrytering av deltagare och för projektets styrgrupp. 

Möjligheten till integration bygger till stor del på språkkompetens och att ha den kompetens som 
arbetslivet efterfrågar. Genom integration motverkas utanförskap och segregation. Validering och 
vägledning för att ge ett snabbare inträde på arbetsmarknaden är två andra fundamentala begrepp. 
Projektet som denna ansökan avser kommer inte att validera deltagarna men däremot grundligt 
kartlägga. 

8. Mål för proiektperioden 
Ange projektets mål. Målen ska vara för projektperioden, mätbara och möjliga att följa upp. 

Efter avslutat projekt 
1. är varje deltagare kartlagd - kvantitativ och kvalitativ (samtal/enkät) mätning 
2. har varje deltagare fått vägledning - kvantitativ och kvalitativ (samtal/enkät) 

mätning 
3. har varje deltagare höjt sin yrkesmässiga kompetens - kvantitativ och kvalitativ (samtal/enkät) 
4. mätning 
5. har varje deltagare haft möjlighet att uppge att utbildningen haft stor eller mycket stor betydelse för 

sina möjligheter att få arbete, eller påbörja sina studier efter utbildningen. 
6. har varje deltagare höjt sin språkliga kompetens inom framförallt yrkessvenska (kvalitativ mätning 

av läranderesultat enligt SkolverkeUsjälvskattning genom den europeiska referensramen GERS/ 
CEFR. 

7. Har varje deltagare rustat sig för att kunna gå vidare till Kompetensslussen Il, Boråsregionens 
vuxenutbildning (Yrkesvux) eller lnkubatorn 

Följande förtydligar punkt 5. Det planerade projektet kan definieras som ett preparandsteg inför valet av 
följande tre spår. Deltagaren 

• kan efter att erforderlig textil och språklig kompetens är erhållen ta steget vidare till Yrkesvux, 

9 

• som efter projektets slut har som målsättning att bli anställd kan välja en textil yrkesutbildning 
inom Boråsregionens vuxenutbildning 

• som har målet att bli småföretagare inom det textila området har tillgång till lnkubatorn, som en 
resurs. 
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9. Målgrupp 
Ange vilken/vilka målgrupp/er projektet vänder sig till. Ange även på vilket sätt målgruppen kommer att få nytta av 
projektets resultat och hur målgruppen kommer att engageras i projektet. 

• Deltagarna som ingår i målgruppen består av 50 personer som efter fördjupad kartläggning har 
en individuell studieplan . 

• Deltagarna kommer att få nytta av projektresultaten genom att projektets alla delar tillsammans 
bildar goda förutsättningar för att kvinnorna ska komma ut på arbetsmarknaden eller närma sig 
den. 

• Deltagarna kommer att ha en aktiv roll i projektet. En framgångsfaktor för det nyss avslutade 
projektet Fast track Integration in European Regions (FIER), medfinansierat av EU-programmet 
EaSI och koordinerat av Västra Götalandsregionen har varit "med och inte för deltagarna". 
Vuxenutbildningen Borås har haft möjlighet att följa projektet på nära håll och ser detta 
förhållningssätt som grundläggande för ett femgångsrikt och hållbart projekt. 
Detta innebär att det kommer att upprättas fokusgrupper som har en aktiv och kontinuerlig roll 
under hela projektet. Resultaten av fokusgruppens diskussioner kanaliseras sedan via 
projektledaren till styrgruppen. 

10. Långsiktiga effekter 
Ange förväntade långsiktiga effekter och förklara hur projektet bidrar till dessa. 

• Genom utvecklad egenmakt (self empowerment) blir de som deltagit framgångsrikt i projektet 
förebilder (role models) för andra som står utanför arbetsmarknaden. 

• Genom att deltagarna utbildat sig och tagit ett steg in på arbetsmarknaden är de mer än tidigare 
integrerade i samhället. 

11. Projektinnehåll 
Ange vilka aktiviteter som ska genomföras för att uppnå målen . Beskriv var och en av aktiviteterna som ingår i 
projektet. Resultatindikatorerna som väljs under punkt 13 ska här motiveras och utvecklas, det vill säga indikatorerna 
ska kopplas till planerade aktiviteter. Se indikatorerna i bilaga 1--4 lill ansökan . 

Aktivitet Innehåll Indikatorer 
1. Arbetspaket 1 

Projektadministration - ledning och styrning 
Följande funktioner utses, efter beviljad ansökan, för genomförandet och 
styrning och av projektet. 
Genomförandet: 
projektledare administratör, ekonom och kommunikatör, 
pedagogisk personal samt styrgrupp, och fokusgrupp 
projektledaren är ansvarig för genomförandet och att vara en länk mellan 
styrgrupp och fokusgrupp. 
Styrgrupp: Tina Arekvist Lundell , Vuxenutbildningen Borås, ordförande 
Anita Lomås, Rektor, Yrkesinriktade gymnasiala kurser och ansvarig för 
Boråsregionen vuxenutbildningar 
Nalin Selc;:uk, Rektor, Svenska för invandrare (Sfi) 
Hans Johansson, Arbetslivsförvaltningen, Borås Stad 
Projektledaren är adjungerad 

Fokusgrupp: Fem deltagare per grupp om 25 utses av projektledaren 
Ansvariq: Tina Arekvist Lundell, Vuxenutbildninqen Borås 

2. Arbetspaket 2 
Kontinuerlig intern uppföljning och utvärdering 
Ett systematiskt kvalitetsarbete kommer att genomföras kontinuerligt och 
under hela projektet. Indikatorer som används finns angivna under punkt 
13. Syftet är att kunna göra nödvändiga förändringar så att deltagarna ges 
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gynnsamma möjligheter till utveckling och att personalen har goda 
förutsättningar så att projektets uppsatta mål kan nås 

Ansvariq : Jonas Wieszkos, kvalitetssamordnare Vuxenutbildningen Borås 
3. Arbetspaket 3 

Intern kommunikation och spridning av resultat 
En plan för intern och extern spridning formuleras och godkänns av 
styrgruppen. I planen ska följande finnas: syfte, målgrupper, aktiviteter, 
och tidsplanering . 
Planen beslutas av styrgruppen 
Ansvari~:r utsedd kommunikatör 

4. Arbetspaket 4 
lmplementeringsplan 
En struktur för långsiktighet tas fram och som innebär en plan för hur och 
när projektets resultat ska implementeras i ordinarie verksamhet och 
vilken funktion i organisationen som har ansvaret för detta. Planen 
beslutas av styrgruppen 
Ansvarig : utsedd projektledare 

5. Arbetspaket 5 Antal individer i 
Rekrytering och kartläggning av deltagare kompetens-
Deltagare rekryteras från hela Boråsregionen via Arbetsförmedlingen utvecklings-
Sjuhärad och Arbetlivsförvaltningen i Borås Stad. insats 
Sfi-lärare på Vuxenutbildningen Borås kartlägger deltagens och 
kompetens i svenska språkeUyrkessvenska. 
Yrkeslärare kartlägger deltagarens yrkesmässiga kompetens 
Ansvarig: utsedd projektledare 

6. Arbetspaket 6 
Utbildning i KUB-modellen 
Initialt efter att projektet startat genomförs 

• under två heldagar en workshop med en processledare från 

Validering Väst, yrkes- och sfi-lärare. Målet är att definiera så kallade 

arbetsuppgifter för deltagaren. En arbetsuppgift, kan till exempel vara en 
beskrivning av modulen "Återanvändning och återvinning av material och 

produkter - laga, omarbeta och redesign" . Dels definieras vilka 

yrkesmässiga moment som ingår och dels vilka soft skills, som är 

kopplade till arbetsuppgiften. Efter sammanställning av processledaren 

och återkoppling från lärarna går underlaget med arbetsuppgifterna ut på 
remiss till en fokusgrupp, bestående av några kursdeltagare. Därefter görs 

eventuella ändringar om så är nödvändigt. 

• under en halvdag KUB-modulen "Stödja språkinlärning i 

arbetsplatsliknande miljö". Målet är att ge yrkeslärare och sfi-lärare 

möjlighet till reflexion och samsyn. 

• en under halvdag en utbildning för projektets KUB-stödjare, vilket 

innebär att Validering Väst utbildar en handledare från 

Arbetsmarknasaförvaltningen Borås Stad. KUB-stödjaren har sedan 

funktionen att kontinuerligt bistå deltagaren med att strukturera aktuella 

arbetsuppgifter och därutöver kartlägga och bekräfta deltagarens reella 
kunskaper och färdigheter, så att de läranderesultat, som är definierade 

för arbetsuppgiften, erhålls. Vidare är Kub-stödjaren en länk mellan 
deltagaren och lärare. 

• Metodstöd från Validering Väst för KUB-stödjaren ingår under 

projektet. 
Ansvarig: utsedd projektledare 

7. Arbetspaket 7 
Yrkes- och språkintegrerad utbildning 
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Utbildningsblocket består av olika moduler. Den bärande iden bygger på Antal nya 
flexibilitet och individanpassning och utgår helt från deltagarens metoder, 
individuella behov. verktyg och 

arbetssätt. 
Metoden som kommer att användas inom ramen för den integrerade 
yrkes-och sfi-undervisningen tar avstamp i en modell, som Nationellt 
centrum för svenska som andraspråk, vid Stockholms universitet, tog fram 

Självskattning 
i ett projekt, medfinansierat av Europeiska Socialfonden och i samverkan av deltagarens 
med vuxenutbildningen och yrkesgymnasier i Stockholms stad. YFI- höjda 
projektet (yrkesutbildning för invandrare) 2015 - 2018 har språkkompeten 
uppmärksammats av både Skolverket och Europeiska kommissionen , s GERS 
Generaldirektoratet för Sysselsättning, socialpolitik och inkludering. Den (CEFR) 

didaktiska modellen går mycket kortfattat ut på att yrkesrelaterade 
Andel som i kunskaper och färdigheter utvecklas samtidigt med den kommunikativa 
slutet av 

förmågan . Det är yrkesfokus på språkutbildningen och innehållet och projektet 
upplägget planeras och genomförs av stil-läraren och yrkesläraren uppger att 
tillsammans. Stor del av tiden finns båda lärarna på plats för att stödja utbildningen 
varje deltagare i sin yrkesrelaterade och språkliga progression. En haft stor eller 

språklig introduktion ingår i konceptet. mycket stor 
betydelse för 

Projektet genomförs i lokaler på Textile Fashion Centre så att 
sina möjligheter 
att få arbete, 

inlärningsmiljön är konkret och "yrkesinriktat realistisk". Lokalerna är eller sina 
ändamåleniga och utrustade med symaskiner och annan relevant studier efter 
utrustning. Detta gäller även lokalerna, som det sociala företaget utbildningen. 
ldesömnad finns i. 

KUB-stödjaren har funktionen att kontinuerligt bistå deltagaren med att 
strukturera aktuella arbetsuppgifter och därutöver kartlägga och bekräfta 
deltagarens reella kunskaper och färdigheter, så att de läranderesultat, 
som är definierade för arbetsuppgiften, erhålls. Vidare är KUB-stödjaren 
en länk mellan deltagaren och läraren. 

Utbildningen består av obligatoriska moduler medan andra är valbara. 
Några moduler tillhör basutbudet och exempel på dessa är en introduktion 
i form av en interkulturell dialog och hållbarhet, Agenda 2030 med 
koppling till textil som genomförs av Navet Science Center. Ytterligare 
moduler är "Materiallära" , "Individ- och samhälle, "Arbetsmiljö" samt 
"Service och bemötande" och "Soft skills". Datakunskap och enkel 
matematik är ytterligare exempel. 
Därutöver finns det valbara moduler. Utifrån eget behov kan den 
deltagaren som har målet att i framtiden starta ett kvartersskrädderi välja 
modulen starta eget medan den som siktar på en anställning inom cirkulär 
design välja "Återanvändning och återvinning av material och produkter. -
Laga, omarbeta, redesign". 

Konceptet bygger på att varje deltagare ska få en individanpassad 
utbildning. Inga betyg kommer att ges så därför är utbildningen icke-
formell. Däremot får varje deltagare ett diplom. 

Ansvariga: Anita Lomås, Rektor, Yrkesinriktade gymnasiala kurser och 
ansvarig för Boråsregionen vuxenutbildningar 
Nalin Selc;:uk, Rektor, Svenska för invandrare (Sfi) 
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12. Tid- och aktivitetsplan för projektet 

Ange de planerade aktiviteterna samt ett planerat start- och slutdatum. Beskriv aktiviteterna i detalj under punkt 11 
"Proiektinnehåll". 
Aktivitet Startdatum Slutdatum 
Arbetspaket 1 Projektorganisation - ledning och styrning 2021-02-01 2023-01-31 

Arbetspaket 2 Kontinuerlig intern uppföljning och 2021-02-01 2023-01-31 
utvärderinq 

Arbetspaket 3 Intern kommunikation och spridning av resultat 2021 -02-01 2023-01-31 

Arbetspaket 4 lmplementeringsplan 2022-05-01 2022-10-30 

Arbetspaket 5 Rekrytering och kartläggning av deltagare 2021-02-01 2022-03-30 

Arbetspaket 6 Utbildning i KUB-modellen inklusive metodstöd för 2020-02-01 2023-01-31 
KUB-stödjarna 

Arbetspaket 7 Yrkes- och språkintegrerad utbildning 2021-03-01 2023-01-31 

13. Indikatorer 

Våra indikatorer är uppdelade utifrån fyra teman i Västra Götaland 2020. Indikatorerna finns i bilagorna 1-4 till denna 
ansökningsblankett. Vilket tema och därmed indikatorer som finns att välja mellan framgår utifrån det prioriterade 
område ni har valt under punkt 1. Inriktning i ansökningsblanketten. Välj minst en resultatindikator ur bilagorna under 
aktuellt tema. 

Förklaring till valda indikatorer görs i projektbeskrivningen på angivna ställen. 

Det är endast det resultat som förväntas uppkomma under projektperioden som ska anges. 

Utfallet för angivna indikatorer ska mätas och rapporteras i samband med projektets slutrapportering . De indikatorer 
som avser individer ska fördelas på kvinnor respektive män. Indikatorer som avser företag ska delas upp på 
ägda/ledda av kvinna , man eller delaUmixat ägande. Delat/mixat ägande fylls i under totalkolumnen. 
Uppgifter om namn på personer eller företag som ingår i utfallet av indikatorerna ska vid begäran kunna redovisas av 
stöd mottagaren. 

Det finns under rubriken Egna projektindikatorer nedan möjlighet att utöver detta ange egna, mer insatsspecifika 
indikatorer. 

Kvinnor Män Total 
Resultatindikatorer 

Antal nya metoder, verktyg och arbetssätt 5 5 2 

Antal ind ivider i kompetens-utvecklings-insats 40 10 50 

Egna projektindikatorer 

Andel som i slutet av projektet uppger att utbildningen haft stor 40 10 50 
eller mycket stor betydelse för sina möjligheter att få arbete, eller 
sina studier efter utbildningen . 

Deltagarens självskattning av höjd språkkompetens CEFR 40 10 50 

Deltagarens ökade yrkesrelaterade kunskaper, färdigheter och 40 10 50 
kompetenser 
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14. Projektorganisation 
Redogör för projektets organisation, ev. styrgrupper, referensgrupper och deras sammansättning. Ange hur projektets 
ekonomiadministration kommer att hanteras. Ange även projektets samarbetspartners och arbetsfördelningen 
mellan dem . Observera att jämn könsfördelning och integrationsaspekter ska beaktas vid fastställande av 
proiektorqanisation. 

Projektorganisation 
Projektledare, administratör, ekonom, kommunikatör 
Vuxenutbildningen Borås ansvarar för projektets genomförande inklusive administration, ekonomi, 
kommunikation och systematiskt kvalitetsarbete 
Styrgrupp 
Tina Arekvist Lundell, Vuxenutbildningen Borås, ordförande 
Anita Lomås, Rektor, Yrkesinriktade gymnasiala kurser och ansvarig för Boråsregionen vuxenutbildningar 
Nalin Seh;:uk, Rektor, Svenska för invandrare (Sfi) 
Hans Johansson, Arbetslivsförvaltningen, Borås Stad 
Projektledaren är adjungerad 

Fokusgrupp 
• Fem deltagare 

Ekonomiadministration 
• Ekonomiassistent Ann Oskarsson Redkvist sköter ekonomin. Huvudansvaret har 

Intendent Sead Omerovic 

15. Uppföljnin~, utvärdering och resultatspridning 
Beskriv hur projektet ska följas upp och utvärderas för att resultat ska kunna tas om hand och spridas till målgrupp och 
andra. 
Beskriv även hur indikatorerna ska följas UPP och mätas. 
Projektet följs upp och utvärderas kontinuerligt under arbetets gång . (Arbetspaket 2). Vuxenutbildningen 
kvalitetssamordnare ansvarar för arbetet och rapporterar till styrgruppen. Deltagarna kommer att vara 
delaktiga i uppföljningen genom bland annat fokusgrupper. 
En utsedd kommunikatör är ansvarig för spridning av resultat. (Arbetspaket 3) 

Deltagarens ökade yrkesrelaterade kunskaper, färdigheter och kompetenser-kvalitativ mätning genom 
enkät och samtal med KUB-stödjaren och lärare samt kvantitativt med frågorna: Hur stor betydelse anser 
du att utbildningen har haft för: - dina möjligheter att få arbete - dina studier efter utbildningen? 

Deltagarens självskattning av höjd språkkompetens genom GERS (CEFR) -kvalitativ mätning. KUB
stödjaren vägleder om hur metoden fungerar 

Antal individer i kompetensutvecklingsinsats mäts kvantitativt 
Antal nya metoder, verktyg och arbetssätt mäts kvalitativt genom individuella samtal , som mynnar ut i en 
kvantitativ mätning (med resultatet ett eller noll om det är en metod som ska utvecklas. 

Resultatspridning till 
• Styrgrupp och fokusgrupp. Ansvarig: projektledare 
• Kompetensråden i Västra Götalandsregionen och Ledningsrådet på Textile Fashion Center -

Ansvarig : Tina Arekvist Lundell 
• EPALE- Electronic Platform for Adult Learning in Europe Ansvarig: Camilla Winter 
• EARLALL - European Association of Regional and Local Authorities for Lifelong learning Ansvarig: 

Camilla Winter 
• ACTE, "Association des Collectivites Textiles Europeennes 
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Ansvarig: Camilla Winter 

16. Verksamhet efter proiekttiden 
Anqe hur verksamheten förväntas drivas vidare efter projektperioden. 
En detaljerad implementeringsplan kommer att utarbetas under 2022-05-01-2022-10-30. 
Goda resultat av den yrkes- och språkintegrerade utbildningen, mervärdet av KUB-modellen och övriga 
positiva erfarenheter implementeras i ordinarie verksamhet 

Generellt rioriterade frå or 

Enligt VG2020 finns fyra generellt prioriterade frågor som ska genomsyra allt utvecklingsarbete i Västra Götaland: 
jämställdhet, integration, miljö/klimat samt internationalisering. Samtliga projekt ska beakta kriterierna och de 
ligger även till grund för bedömning av projektansökningar. Mätbara mål kopplade till jämställdhet, integration, 
mil'ö/klimat och internationaliserin bör, när mö'li t, an es för att visa å vad ro'ektet förväntas u nå. 

17. Jämställdhet 

Hur främjar projektet en jämlik fördelning av resurser mellan kvinnor och män? 

Projektets deltagare kommer att rekryteras med fokus på kvinnor då Arbetsförmedlingens rapport har 
svårast att komma ut på arbetsmarknaden. Utrikes födda är en viktig resurs på arbetsmarknaden och det 
är centralt att de deltar i arbetskraften. "Det understryks att gruppen är heterogen och att det tar längre tid 
för kvinnor att etablera sig på arbetsmarknaden. Dessutom upplever sig utrikes födda kvinnor 
diskriminerade när det gäller kön och etnicitet. Projektet kommer att ta hänsyn till 
Jämställdhetsaspekten i styrgrupp, referensgrupp och fokusgrupp förutsatt att det finns manliga deltagare. 

18. Integration 

Hur skapar projektet förutsättningar för ett ökat deltagande i arbetsmarknad, näringsliv och akademi för utlandsfödda 
som står utanför arbetsmarknaden? 

Framförallt skapas förutsättningar för ett ökat deltagande i arbetsmarknad och näringsliv genom 

• ökad språklig kompetens 

• ökad yrkesrelaterad kompetens 

• self empowerment 

19. Miljö - Klimat och övri~ ekolo~isk hållbarhet 

Hur bidrar projektet till Västra Götalands klimatstrategi www.kl imat2030.se/fokusomraden och i övrigt till ekologisk 
hållbarhet? 

I Klimat 2030 står följande: 
" För både offentlig och privat konsumtion är textilier, möbler och inredning samt elektronik och 
förbrukningsvaror exempel på resurskrävande varor. Västra Götaland är ett nav för utveckling av produkter 
inom textil- och möbelbranscherna. Affärsmodeller som säkerställer möjligheter till cirkulära flöden och 
uppdatering av varor för lång livslängd är avgörande" 
Projektet fokuserar bland annat på redesign och cirkulära affärsmodeller. 
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Mer allmänt är projektet klimatsmart då det genomförs på en enda plats, Textila Fashion Center och alla 
möten som finns definierade i denna ansökan kommer att i huvudsak vara resfria. 

20. lnternationaliserin!:I 

Hur bidrar projektet till internationell samverkan, för att göra Västra Götaland mer internationellt konkurrenskraftigt med 
ambitionen att bli världsledande på innovation inom styrkeområden? 

Västra Götaland är medlemsregion i EARLALL - European Association of Regional and Local Authorities 
for Lifelong learning och Borås Stad är observatör. Resultat kommer att spridas kontinuerligt genom 
nyhetsbrevet EARLALL lnsights newsletter som distribueras till alla tolv medlemsregionerna och övriga 
intresserade som prenumererar. EARLALL riktar inte in sig speciellt på styrkeområdet textil men har goda 
och kontinuerliga kontakter med olika generaldirektorat på Europeiska kommissionen och andra 
institutioner. 

Borås Stad är medlem i ACTE, "Association des Collectivites Textiles Europeennes" Organisationen har 50 
medlemmar i 10 europeiska länder. ACTEs mål är att främja innovativa strategier för att förebygga och 
hantera strukturella förändringar i sektorn för textil-, beklädnads-, skinn-, sko- och accessoarers på lokal 
och reQional nivå. 

21. Tillgänglighet 
För att personer med funktionshinder ska ha möjlighet att delta i samhällslivet på lika villkor som övriga invånare så är 
fysisk tillgänglighet och tillgänglig information/kommunikation av avgörande betydelse. Ange hur projektet är tillgängligt 
för personer med funktionsnedsättningar. Riktlinjer och standarder för tillgängliga och användbara miljöer och riktlinjer 
för tillgänglig information och kommunikation finns att hämta på www.vgregion.se/regional-
utveckling/verksamhetsomraden/manskliga-rattigheter/riktlinjer-tillganglighet/. 
Hela projektet genomförs på Textile Fashion Center i Borås. 
Huvudentren är anpassad för rullstolsburna och dörröppnare finns. 
På varje våning har Textilmuseet en rymlig handikapptoalett. Det finns hiss mellan de olika våningsplanen 
och markerade trappsteg samt ledstång. 

Gå nu vidare till nästa sida och fyll i uppgifterna för kostnadsbudget. 
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22. Kostnader 

Stödbara kostnader är sådana som förväntas upparbetas inom ramen för projektet. Sammanställningen av 
kostnadsbudgeten i ansökan visar projektets budgeterade kostnader årsvis fördelade. 

Om sökanden är momspliktig och har rätt att dra av (lyfta) moms innebär detta att kostnaderna ska tas upp exklusive 
moms i projektbudgeten (och vid redovisning). Observera att även om sökandens övriga verksamhet är momspliktig 
behöver inte projektet vara det. Vid tveksamheter om projektet är skattepliktigt eller inte, kontakta Skatteverket. Om 
sökanden inte är momspliktig för projektverksamheten (dvs. momsen är en slutlig kostnad fö r projektet) får 
kostnaderna i budgeten tas upp inklusive moms. 

UtbetalninQ sker efter det att projektäQaren lämnat rekvisition med projektspecifika bokförda och betalda kostnader. 

Kostnadsslag Totalt 
År 2021 År År 2023 31 
1 feb 2022 jan 

Lönekostnader 1 160 566 1 266 072 105 506 2 532144 
Lönekostnader för personer som deltar i projektarbetet 
och är anställda av stödmottagaren/samverkanspart (den 
eller de organisationer som tar del av Västra 
Götalandsregionens medel). Lönen ska motsvara den 
anställdes faktiska lön inklusive lönebikostnader. 
Overheadkostnader 112 220 122 400 10 200 244 820 
Organisationsgemensamma kostnader som städ, telefon , 
försäkring, ekonomiadm, IT-adm mm. 
Offentligt bidrag i annat än pengar, kostnad 739 020 806 400 67 200 1 612 620 
Här anges beräknad nedlagd tid och lönekostnader för 
personer som arbetar inom projektet men som inte är 
anställda av stödmottagaren/samverkanspart utan av 
offentlig organisation. Kostnaden ska motsvara den 
faktiska lönen inklusive lönebikostnader. 
Det kan också handla om ex vis lokaler, maskiner etc 
som ställs till projektets förfogande. Ange uppskattat 
värde. 
Privat bidrag i annat än pengar, kostnad 00 
Här anges beräknad nedlagd tid och lönekostnader för 
personer som arbetar inom projektet men som inte är 
anställda av stödmottagaren/samverkanspart. Kostnaden 
ska motsvara den faktiska lönen inklusive 
lönebikostnader. Här avses även privat obetalt arbete, 
dvs. nedlagd tid från deltagande företag eller obetalt 
arbete som utförs av privatpersoner eller organisationer 
inom privat sektor. Obetalt arbete/ideellt arbete värderas 
till högst 330 kronor per timme. 
Det kan också handla om ex vis lokaler, maskiner etc 
som ställs till projektets förfogande. Ange uppskattat 
värde. 
Externa tjänster (köpta tjänster) 57 750 63 000 5 250 126 000 

Tex konsulter och föreläsare , dvs. kompetens som köps 
in utifrån. Observera att krav på upphandling enligt lagen 
om offentlig upphandling eller ett upphandlingsliknande 
förfarande kan vara aktuellt för detta kostnadsslag . 
Resor 4583 5000 416 10 000 

Lokaler 00 
T ex hyra för kontor eller annan lokal i samband med 
seminarier och även andra lokaler som projektet 
disponerar. 
Investeringar 00 
Tex maskiner och byggnader som är kopplade till 
projektet och som är avsedda för stadigvarande bruk, 
dvs. inte av karaktären förbrukningsmaterial. 
Övrigt 45 833 50 000 4167 100 000 
Kostnader för intern representation är inte stödbar. 
Vidare godkänns inte kostnader för alkohol. 

Summa totala kostnader 2119 972 2 312 872 192 739 4 625 584 

22. Kostnader 

Stödbara kostnader är sådana som förväntas upparbetas inom ramen för projektet. Sammanställningen av 
kostnadsbudgeten i ansökan visar projektets budgeterade kostnader årsvis fördelade. 
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Om sökanden är momspliktig och har rätt att dra av (lyfta) moms innebär detta att kostnaderna ska tas upp exklusive 
moms i projektbudgeten (och vid redovisning). Observera att även om sökandens övriga verksamhet är momspliktig 
behöver inte projektet vara det. Vid tveksamheter om projektet är skattepliktigt eller inte, kontakta Skatteverket. Om 
sökanden inte är momspliktig för projektverksamheten (dvs . momsen är en slutlig kostnad för projektet) får 
kostnaderna i budgeten tas upp inklusive moms. 

UtbetalninQ sker efter det att projektäQaren lämnat rekvisition med projektspecifika bokförda och betalda kostnader. 

Kostnadsslag Totalt 
År 2021 År År 2023 31 
1 feb 2022 jan 

Lönekostnader 1 160 566 1 266 072 105 506 2 532 144 
Lönekostnader för personer som deltar i projektarbetet 
och är anställda av stödmottagaren/samverkanspart (den 
eller de organisationer som tar del av Västra 
Götalandsregionens medel) . Lönen ska motsvara den 
anställdes faktiska lön inklusive lönebikostnader. 
Lönekostnaderna är beräknade på 2*textil lärare och 50% 
vardera, en SFl-lärare 50% och en SYV 10% 

Overheadkostnader 112 220 122 400 10 200 244 820 
Organisationsgemensamma kostnader som städ , telefon, 
försäkrinci, ekonomiadm, IT-adm mm. 
Offentligt bidrag i annat än pengar, kostnad 739 020 8060 67 200 1 612 620 
Här anges beräknad nedlagd lid och lönekostnader för 
personer som arbetar inom projektet men som inte är 
anställda av slödmottagaren/samverkanspart utan av 
offentlig organisation. Kostnaden ska motsvara den 
faktiska lönen inklusive lönebikostnader. 
Det kan också handla om ex vis lokaler, maskiner etc 
som ställs till projektets förfogande. Ange uppskattat 
värde. 
Privat bidrag i annat än pengar, kostnad 00 
Här anges beräknad nedlagd tid och lönekostnader för 
personer som arbetar inom projektet men som inte är 
anställda av stödmottagaren/samverkanspart. Kostnaden 
ska motsvara den faktiska lönen inklusive 
lönebikostnader. Här avses även privat obetalt arbete, 
dvs. nedlagd tid från deltagande företag eller obetalt 
arbete som utförs av privatpersoner eller organisationer 
inom privat sektor. Obetalt arbete/ideellt arbete värderas 
till högst 330 kronor per timme. 
Det kan också handla om ex vis lokaler, maskiner etc 
som ställs till projektets förfogande. Ange uppskattat 
värde. 
Externa tjänster (köpta tjänster) 57 750 63 000 5 250 126 000 

Tex konsulter och föreläsare, dvs. kompetens som köps 
in utifrån. ObseNera att krav på upphandling enligt lagen 
om offentlig upphandling eller ett upphandlingsliknande 
förfarande kan vara aktuellt för detta kostnadsslaci. 
Resor 4583 5000 416 10 000 

Lokaler 00 
T ex hyra för kontor eller annan lokal i samband med 
seminarier och även andra lokaler som projektet 
disponerar. 

Investeringar 00 
Tex maskiner och byggnader som är kopplade till 
projektet och som är avsedda för stadigvarande bruk, 
dvs. inte av karaktären förbrukningsmaterial. 
Övrigt 45 833 50 000 4167 100 000 
Kostnader för intern representation är inte stödbar. 
Vidare godkänns inte kostnader för alkohol. 

Summa totala kostnader 2119 972 2 312 872 192 739 4 625 584 
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23. Finansiering 

I tabellen för finansiering nedan redovisas de medel som finansiärer, såväl offentliga som privata, planerar att bidra 
med för att täcka de kostnader som specificerats under punkt 22. Detta innefattar även det sökta stödet från Västra 
Götalandsregionen. Finansieringen ska, förutom per år, fördelas utifrån om det är kontant- eller bidrag i annat än 
pengar. I posten privat kontantfinansiering ingår även eventuella förväntade projektintäkter (tex deltaqaravqifter). 

23.1 Kontant finansiering per finansiär Totalt 
Ar Ar Ar 

2020 2021 2022 
Offentlig kontantfinansiering 

Västra Götalandsregionen 1378 039 1503 315 131610 3 012 964 

00 

00 

00 

00 

Privat kontantfinansiering 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

Summa total kontant finansiering 1 378 039 1 503 315 131 610 3012964 

23.2 Bidrag i annat än pengar, finansiering, Ar2020 Ar2021 Ar2022 
Vuxenutbildningen i Borås 

Offentligt bidrag i annat än pengar, 
finansiering 
Här anges beräknad nedlagd tid och lönekostnader för 
personer som arbetar inom projektet men som inte är 
anställda av stödmottagaren/samverkanspart utan av 
offentlig organisation. Kostnaden ska motsvara den 
faktiska lönen inklusive lönebikostnader. 
Det kan också handla om exempelvis lokaler, maskiner 
etc som ställs till projektets förfogande. Ange uppskattat 
värde. 

Kub-Handledare (Arbetslivsförvaltning Borås 234 300 255 600 21 300 511 200 
Stad) ,0,50% 

Handledare SGN , 0,25% 44 275 48 300 4 025 96 600 

ldesömnad 2 handledare ,0,25% totalt 26 526 28 937 2 412 57 875 

Vuxenutbildningen (maskiner, lokaler m.m.) 434 016 473 472 39 457 946 945 

Totalt Bidrag i annat än pengar 739 117 806 309 67 194 1 612 620 

Privat bidrag i annat än pengar, finansiering 
Här anges beräknad nedlagd tid och lönekostnader för 
personer som arbetar inom projektet men som inte är 
anställda av stödmottagaren/samverkanspart. Kostnaden 
ska motsvara den faktiska lönen inklusive 
lönebikostnader. Här avses även privat obetalt arbete, 
dvs. nedlagd tid från deltagande företag eller obetalt 
arbete som utförs av privatpersoner eller organisationer 
inom privat sektor. Obetalt arbete/ideellt arbete värderas 
till högst 330 kronor per timme. 
Det kan också handla om exempelvis lokaler, maskiner 
etc som ställs till projektets förfogande. Ange uppskattat 
värde. 

Totalt 4 625 584 
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00 

Summa totalt bidrag i annat än pengar, 00 00 00 00 
finansierin!J 
Summa total finansiering 00 00 00 4 625 584 

I 24. Beräkningsunderlag till projektbudget 

Lönekostnader (personens Månadslön inkl. Sysselsättning Antal Total kostnad 
namn eller kategori) - bokförd soc.avg. s-grad månader 
kostnad (0-1, ex 0,75) 
Yrkeslärare 1 29 820kr /mån 0.50 24 715 680 

Yrkeslärare 2 28 400 kr/mån 0.50 24 681 600 
SFl-lärare 29 110 kr/mån 0.50 24 698 640 

SYV 5 396 kr/mån 0.10 24 129 504 
Projektledare 12 780kr/mån 0,20 306 720 

Summa egen personal 1.80 96 2 532 144 

Offentligt eller privat bidrag i Månadslön inkl. 
Sysselsättning 

Antal Total kostnad 
annat än pengar soc.avg . 

s-grad 
månader 

(namn eller kategori) - bokförd 
(0-1, ex. 0,75) 

kostnad 
KUB-handledare (ALF) 21 300 0.50 24 511 200 

kr/mån 
2 Handledare 1 (SGN 96 600 för hela 0.25 1 96 600 

25%)) projekttiden 
(ldesömnad) 26 975 - för 0.30 24 26 975 

hela 
projekttiden 

(ldesömnad) 30 900- hela 0.30 24 30 900 
projekttiden 

Summa bidrag i annat än pengar 665 675 
personal 
Summa bidrag i annat än pengar 946 945 
(maskiner, lokaler mm ) 

Summa Offentligt eller privat 1 612 620 
bidrag i annat än pengar, 
totalt 

Externa tjänster - köpta tjänster Beräknat antal Beräknad Total kostnad 
timmar fakturerad 

timkostnad 

Navet Science Center 
SGN (75%) 

Summa externa tjänster 126 000 

Investeringar Total kostnad 

Summa investeringskostnad 

Övriga kostnader Total kostnad 

Förbrukningmaterial (tyger och svbehör) 90000 
Kickoff 5000 
SpridninQskonferens 5000 
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Summa övriga kostnader 100 ooo I 
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25. Underskrift 

Undertecknad försäkrar att de uppgifter som lämnas i ansökan inklusive bilagor är riktiga. Vidare intygas att inga andra offentliga stöd, utöver 
de i denna ansökan redovisade, finansierar detta projekts kostnader. Samtidigt medges att projektansökan får tas upp och diskuteras med 
berörda parter i regionen samt att sökandens kreditgivare och revisorer får lämna information som är nödvändig för bedömning av ansökan 
och den fortsatta hanteringen av projektstödet. 

't Il 2.o2ö /~ ~~tl - ~ , 
I lfltf' Lu17cJea 

Datum Underskrift av behörig firmatecknare Namnförtydligande 

Information gällande behandling av personuppgifter 

Observera att en ansökan och övriga handlingar som kommer in till Västra Götalandsregionen blir 
allmänna handlingar. Det kan betyda att vem som helst har rätt att läsa handlingarna. 

När din ansökan registreras betraktas det som en behandling av personuppgifter enligt GDPR. Lagen 
innehåller bestämmelser som syftar till att skydda privatpersoner mot att den personliga integriteten 
kränks när personuppgifter behandlas. De personuppgifter som behandlas är de uppgifter som matas 
in i detta formulär i samband med ansökan. Personuppgifterna lagras och behandlas i datasystem för 
att administrera ansökningarna. 

Du har rätt att när som helst begära rättelse av eventuellt ändrade eller felaktiga uppgifter. Begäran 
görs hos personuppgiftsansvarig via myndighetsbrevlådan regionutveckling@vgregion .se. 
Du har också rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter som 
behandlas. 

X Jag godkänner att personuppgifterna även kan användas för inbjudan till utbildningar och för 
utskick av information. 




