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Datum

Vår referens

2017-12-20

Dnr: 17-3838

Avdelningen för samhällsfrågor,
Enheten för inkluderande it och telefoni

Sökande

Nodd AB
Att: Johan Lundell
Ulls väg 29C
756 51 Uppsala
Saken

Stöd av mindre betydelse som beviljas företag som tillhandahåller tjänster av
allmänt ekonomiskt intresse enligt kommissionens förordning (EU) 360/2012
av den 25 april 2012 inom ramen för Post- och telestyrelsen (PTS)
innovationstävling med temat ”Arbetsmarknad för alla”.
____________________
Post- och telestyrelsens avgörande

Post- och telestyrelsen beviljar bidrag till Nodd AB med 1 612 130 kr för att
genomföra projektet ”Online-verktyg för underhåll” på det sätt som anges i
projektets förstudieunderlag. Stödet utbetalas under förutsättning att avtal om
genomförande av projektet ingås av Nodd.
Ansökan

Nodd har inkommit med ansökan till PTS innovationstävling som företaget
sammanfattat på följande sätt: ”En online-baserad prenumerationstjänst som
beskriver underhållsåtgärder med figurer istället för ord med syftet att
underlätta för personer med olika funktionshinder att ta till sig information och
instruktioner”.
Skäl

Denna innovationstävling – som arrangeras i samarbete med
Arbetsförmedlingen - lystes ut den 20 april 2017 med sista ansökningsdag den
15 juni 2017. Tävlingen har temat ”Arbetsmarknad för alla” och söker
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innovativa lösningar som nyttjar digitaliseringens möjligheter för att underlätta
både för de som söker jobb och de som söker arbetskraft. Drygt 16 procent av
befolkningen i åldern 16-64 år uppger att de har någon funktionsnedsättning,
enligt en rapport från Arbetsförmedlingen. Bland personer med
funktionsnedsättning är arbetslösheten högre och sysselsättningsgraden lägre än
för befolkningen i övrigt. Dessutom upplever var tredje person med
funktionsnedsättning diskriminering i arbetslivet.
Tävlingen har lockat många sökande och när ansökningstiden gått ut kunde
konstateras att det kommit in 134 ansökningar. Även om det inte finns någon
exakt gräns för hur många projekt som kan beviljas finansiering, har PTS ändå
en begränsning i hur många förstudier, genomföranden av projekt samt
utbildningar myndigheten kan hantera och finansiera. Det faktum att antalet
ansökningar är stort innebär att många projekt som i och för sig kan ha
kvaliteter inte kan beviljas finansiering.
Processen för att utse vinnarprojekten består dels av en fas där PTS egna
experter granskar ansökningarna, dels av en fas där ett antal utvalda projekt från
de inledande granskningarna får en möjlighet att presentera sitt projekt för ett
expertråd bestående av representanter från näringsliv, offentlig sektor,
forskarvärlden, teknikbranschen, samt innovatörer och slutanvändare. Slutligen
sker en förstudieperiod som följs av besked från PTS om vilka som beviljas
projektfinansiering.
PTS och expertrådets bedömningar utgörs av en sammanvägning av ett flertal
faktorer, exempelvis om den idé som presenteras är innovativ, att sökanden kan
visa på ett behov och att sökandens förslag är en lösning på detta, att
tillgänglighetsperspektivet är tillräckligt starkt samt att det finns en trovärdig
affärsmodell och en realistisk plan för spridning och fortlevnad.
Nodds projektförslag, såsom det beskrevs i ansökan, bedömdes uppfylla PTS
kriterier för stöd. Sökanden erhöll därför ett stöd om 40 000 kr för att besvara
PTS förstudieunderlag. Förstudieunderlaget innebar att sökanden mer i detalj
skulle redogöra för vad projektet syftar till, vad som ska utföras och hur, vilka
metoder för utveckling som ska tillämpas, hur projektet ska arbeta med
användbarhet för målgrupperna med mera. Förstudieunderlaget har besvarats
och därefter har projektförslaget bedömts ytterligare en gång.
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PTS bedömning

PTS bedömer att förslaget, i enlighet med intentionen och
utvärderingskriterierna i innovationstävlingen, bidrar till en Arbetsmarknad för
alla, och särskilt förbättrar möjligheterna för personer med
funktionsnedsättning att söka, få eller behålla ett arbete. Projektet bedöms
också genomförbart enligt plan i ansökan.
PTS beviljar därför Nodds ansökan om bidrag för att genomföra projektet
”Online-verktyg för underhåll” på det sätt som anges i förstudieunderlaget samt
den i förstudien beskrivna planen för etapper och leverabler.
Det sökande företagets situation samt syfte med det sökta stödet strider inte
mot något stadgande i kommissionens förordning (EU) 360/2012 av den 25
april 2012. Nodd har under det innevarande eller under de två föregående
beskattningsåren inte erhållit eller ansökt om stöd av mindre betydelse som
påverkar deras möjligheter att få sökt stöd i denna tävling.
____________________

Dan Sjöblom
Generaldirektör

