
 

Förvaltande myndighet Besöksadress Adress Kontakt  
 Interreg Sverige-Norge Residensgränd 7 SE 831 86 ÖSTERSUND  +46 (0) 10 225 30 00   
 Länsstyrelsen Jämtlands län    interreg.jamtland@lansstyrelsen.se 
 831 86 Östersund   www.interreg-sverige-norge.com
   1 (8) 

 

 

 
 
BESLUT 
SMÅPROJEKT 
2013-12-03 

 
 
 
DIARIENUMMER 
304-7907-13 

 
 
 
DELOMRÅDE 
NGB 

 
 

                              Europeiska unionen 
 Europeiska regionala utvecklingsfonden 

 
Mittuniversitetet 
Att: Lena-Maria Öberg 
831 25 Östersund 

 
 

 
 

 
Projekt: GSS2 Förstudie för nytt projekt för vidareföring av GSS 
 
Beslut om EG-medel 
Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige-Norge, Länsstyrelsen 
Jämtlands län, beslutar att ur Europeiska regionala utvecklingsfonden bevilja stöd till den 
svenska parten, Mittuniversitetet, 16-202100-4524 för ovan nämnda projekt.  
 
Stödet tas ur budgeten för det prioriterade området attraktiv livsmiljö och avser projektkostnader 
för perioden 2014-01-01 till 2014-08-31. Stödet uppgår till 50,00 % av stödmottagarens 
redovisade, betalda och godkända kostnader, dock högst 125 000 kronor. Av den offentliga 
finansieringen kan EG:s andel uppgå till högst 50,00 %. 
 
Beslutet har fattats med stöd av förordning SFS 2007:14 om förvaltning av EG:s strukturfonder. 
Beslutet kan inte överklagas, enligt 31 § i förordningen (2007:14) om förvaltning av EG:s 
strukturfonder. 
 
Allmänna och särskilda villkor för beslutet 
Allmänna villkor: Stödmottagaren ska följa Länsstyrelsen i Jämtlands läns föreskrifter och 
allmänna råd om stöd från Interregprogrammet Sverige-Norge 2007-2013 samt i dessa 
föreskrifters 2 §, nämnda grundläggande bestämmelser. Se bilaga om gällande föreskrifter och 
allmänna råd. 
 
• Projektägaren är skyldig att informera allmänheten om stödet från EU:s fonder. Det görs 

genom att visa den europeiska flaggan tillsammans med texten “Europeiska unionen” samt 
“Europeiska regionala utvecklingsfonden” på tryckt och digitalt material som produceras i 
projektet, vid informationsevenemang, på platsen där projektet bedrivs. “En investering för 
framtiden” ska användas som slogan där det är lämpligt.  

• Ansökan om utbetalning av EU-medel och slutrapport ska lämnas in senast två månader efter 
projektets slutdatum enligt beslut om stöd. Observera att inga kostnader efter projektets 
slutdag (2014-08-31) är stödberättigande.  

 
 
 
Övrigt: Vid genomförande av projekt kan programmanualen följas där tolkningar av ovan 
nämnda regelverk, principer och råd för genomförande av projektet framgår.  
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Ansökan om utbetalning av EU-medel och slutrapport ska skickas till Länsstyrelsen, Interreg 
Nationella kontrollanten, 831 86 Östersund. 
 
För förvaltande myndighet 
 
 
 
………………………………… 
Anita Sandell   ………………………………… 
Programansvarig   Annica Westerlund 
Interreg Sverige-Norge   
 
 
     
Vid frågor kring detta ärende kontakta ansvarig handläggare vid beredningssekretariatet i 
delområdet Nordens Gröna Bälte: 
 
Michael von Essen 
Länsstyrelsen Jämtlands län 
010-2253253 
Michael.vonessen@lansstyrelsen.se
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2013-12-03 

 
 
 
DIARIENUMMER 
304-7907-13 

 
 
 
DELOMRÅDE 
NGB 

 
 

                                  Europeiska unionen 
  Europeiska regionala utvecklingsfonden 

 
 

 
Motivering/begrunnelse för beslutet/vedtaket 
Projektet föregås av ett treårigt projekt med namnet Gränsöverskridande Samverkan för Säkerhet, GSS. 
De goda resultaten från det projektet visar att potentialen för ett fortsatt samarbete är stort och 
projektägarna kommer att ansöka om nytt projekt i det kommande Interreg Sverige-Norge programmet. 
De kommer också att ta sikte på Horizon 2020, EU:s nya ramprogram för forskning och innovation. 
Inom Interreg Sverige-Norge programmets prioriterade område attraktiv livsmiljö är ett av effektmålen att 
samarbeta för att minska negativa miljöeffekter, ett annat är att förbättra samhällsservicen. Ett tredje 
effektmål som överensstämmer med detta projekt är att förbättra samarbetet inom hälsa-, risk- och 
säkerhetsområdet. Det är av stor betydelse att hitta olika former för lösningar på viktiga 
samhällsfunktioner. Projekt inom räddningstjänstområdet är prioriterat, eftersom nationsgränsen inte ska 
vara ett hinder för effektiva räddningsinsatser. 
Förstudien har därför starkt stöd i Interreg Sverige-Norge 2007-2013. Projektet har också stöd i det 
kommande programmets tematiska mål 1: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 
 
Projektbeskrivning 
Bakgrunden till förprojektet är resultaten från Interregprojektet GSS, Gränsöverskridande Samverkan för 
Säkerhet. Genom arbetet med ledningsövningar och säkerhet för regionen har nya behov inom det här 
området uppmärksammats. Det gäller 
- att inkludera sociala medier som informationskanal vid övningar i krissituation i gränsregioner.  
- att inkludera frivilligorganisationer i övningarna. Möjligheterna att använda frivilligorganisationer över 
gränserna skall undersökas. Ledningen av insatser från frivilligorganisationer är en fråga som skall 
uppmärksammas.  
- att fokus i övningarna läggs på reflektion och lärande. Projektet kommer att återanvända resultat från ett 
annat projekt som finns vid Mittuniversitetet (MOSAIK). För att organisationer som övar själva ska kunna 
arbeta med övningar och utvärdering av övning krävs ytterligare utveckling av den metod och det system 
som vi jobbat med i GSS.  
Syftet med förprojektet är att utarbeta en ansökan till Interreg och för att kunna göra det kommer vi att 
genomföra möten både med befintliga partners (länsstyrelser och fylken, kommuner och polis) och med 
nya partners såsom frivilligorgansationer. Förprojektet ska också genomföra ett antal interna möten och 
skrivarmöten för att gemensamt forma mål för det kommande projektet. Då den nya programperioden 
inom Interreg har ett stort fokus på forskning och utveckling samt innovation kommer förprojektet även 
att innehålla viss inläsning (tidigare forskning) samt att knyta kontakter med andra innovationsmiljöer 
både nationellt och internationellt. Detta för att skapa förutsättningar för en ansökan inom Horizon 2020. 

Projektnamn/prosjektnavn GSS2 Förstudie för nytt projekt för vidareföring av GSS 
Prioriterat/prioritert område Attraktiv livsmiljö 
Huvudsaklig inriktning är 
insatser: 

för stads-/by- & landsbygdsutveckling 

Projektet är en förstudie JA 
Svensk sökande/organisationsnr Mittuniversitetet 16-202100-4524 
Norsk søker/organisasjonsnr Høgskolen i Nord-Trøndelag 971 575 905 
Projektledare/prosjektleder Lena-Maria Öberg 
Kategori  54 Övriga miljöskyddande och riskförebyggande åtgärder 
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Säkerhet och samarbete över gränser är högaktuellt inom EU idag och våra resultat från GSS-projektet kan 
därför vidareutvecklas till att bli intressant för stora delar av Europa.  
Nationellt finns redan ett samarbete med ett Vinnovafinansierat projekt där både Interaktiva institutet och 
Karlstad universitet ingår. Det här projektet har som mål att skapa en konceptuell beskrivning av en 
virtuell krisövnings miljö. Resultaten från GSS kommer att ingå som en del denna miljö.   
 
Målgrupp och mottagare av resultatet 
Projektets målgrupp är samhällets krishanteringsansvariga, MSB – Myndigheten för Samhällsskydd och 
Beredskap, DSB – Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap, Länsstyrelse och Fylkesmän, 
blåljusmyndigheter och frivilligorganisationer. 
 
Projektets gränsregionala mervärde 
Projektets gränsöverskridande mervärde har flera dimensioner: 
- Det ökar förståelse, tillit och samarbete mellan säkerhetsansvariga på ömse sidor nationsgränsen 
- Myndigheter med säkerhetsansvar etablerar långsiktiga institutionella samarbeten runt säkerhet och 
krishantering 
- Gränsregionens attraktionskraft ökar tack vare ökad säkerhet och förbättrad krishanteringsförmåga 
- Den ömsesidiga kunskapen och förståelsen om förhållanden på andra sidan nationsgränsen kommer att 
öka hos projektdeltagarna 
- Användning av frivilligorganisationer under krissituationer i gränsområdet. 
 
Information och resultatspridning 
En webbsida kommer att utvecklas. 
 
Projektets miljöarbete 
Projektet använder videomöten vid hälften av arbetsmötena, vilket minskar resandet. 
 
Projektets arbete med jämställdhet/likestilling 
Projektets parter har alla en jämn könsfördelning och arbetar aktivt för jämställdhet. 
 
Projektets arbete för etnisk mångfald/integration 
Projektets parter arbetar aktivt med ”Lika villkor” och integration, vilket genomsyrar allt arbete på alla 
nivåer. I alla beslut ska dessa aspekter beaktas. 
 
Tid- och aktivitetsplan  
Aktivitet Startdatum Slutdatum 
Inläsning tidigare forskning 2014-01-08 2014-01-31 
Söka kontakter – internationellt 2014-01-01 2014-08-01 
Internt arbetsmöte 2014-02-19 2014-02-20 
Möte med externa partners 2014-03-10 2014-03-10 
Dialog med nationell innovationsmiljö 2014-04-20 2014-04-20 
Internt arbetsmöte med skrivardag 2014-04-23 2014-04-24 
Internt arbetsmöte 2014-08-06 2014-08-07 
Planläggning av fortsatt verksamhet och användning av resultat efter 
projektslut 

2014-01-01 2014-08-31 

Projektutvärdering och slutredovisning/projektevaluering og 
regnskapsavslutning 

2014-08-01 2014-08-31 

Projektets start och slutdatum 2014-01-01 2014-08-31 
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Förväntat resultat av programindikatorerna för (A) Ekonomisk tillväxt eller (B) Attraktiv livsmiljö 
Övergripande indikatorer Antal vid projekt- 
 start slut 
Antal kvinnor 15- 24 år som deltar i projektet. 0 0 
Antal kvinnor yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet. 0 3 
Antal män 15- 24 år som deltar i projektet. 0 0 
Antal män yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet. 0 4 
Antal deltagande företag med kvinnligt ägande som deltar i 
projektaktiviteter. 

0 0 

Antal deltagande företag med manligt ägande som deltar i 
projektaktiviteter. 

0 0 

Antal deltagande företag med mixat ägande som deltar i projektaktiviteter. 0 0 
Resultat indikatorer   
(B) Etablerade institutionella samarbeten. 0 1 
Aktivitetsindikatorer för projektet 
(B) Projektet utvecklar samarbete inom samhällsservice 

 
Etablerade institutionella samarbeten avser att vidareutveckla samarbetet mellan Miun, HiNT och 
blåljusmyndigheterna i Jämtland och Trøndelag. 
 
Förväntade resultat och effekter 
Ansökan om nytt Interregprojekt. 
 
Förväntad gränsregionalt samarbete efter projektets slut 
Målet för huvudprojektet är att utveckla och implementera en metod och ett system för att genomföra 
krisledningsövningar över gränserna. Vi betraktar såväl metoden som systemet som innovationer där 
metoden är mer av en social sådan medan systemet är en teknisk. Projektet GSS- Gränsöverskridande 
Samverkan för Säkerhet har nått en god prototyp för ett övningsystem och en första version av en 
tillhörande metod. Ett nytt huvudprojekt kommer att bygga vidare på resultaten från GSS men också lägga 
större fokus vid implementationen för att möjliggöra för våra partners att kunna använda system och 
metod på egen hand även efter projektets avslutande. Projektet kommer också att ta hänsyn till de tre nya 
behovsområdena: 
- att inkludera sociala medier som informationskanal vid övningar i krissituation i gränsregioner.  
- att inkludera frivilligorganisationer i övningarna. Möjligheterna att använda frivilligorganisationer över 
gränserna skall undersökas. Ledningen av insatser från frivilligorganisationer är en fråga som skall 
uppmärksammas.  
- att fokus i övningarna läggs på reflektion och lärande. Projektet kommer att återanvända resultat från ett 
annat projekt som finns vid Mittuniversitetet (MOSAIK). För att organisationer som övar själva ska kunna 
arbeta med övningar och utvärdering av övning krävs ytterligare utveckling av den metod och det system 
som vi jobbat med i GSS.  
Projektet kommer också att planera för att starta ett samarbete med andra innovationsmiljöer, både 
nationellt och internationellt.  
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Ekonomi 
Projektet har en varaktighet på åtta månader. 
 
Specificering av övriga kostnader 

Övriga kostnader 
Typ av kostnad Kostnad SEK 
Kontorsmtrl, telefon och porto 2 091 
Indirekta kostnader  44 468 
Summa övriga kostnader 46 559 
Øvriga kostnader 
Typ av kostnad Kostnad NOK 
Kontormateriell, telefon og porto 1 960 
Indirekte kostnader 45 000 
Summa øvrige kostnader 46 960 

 
 

Faktiska kostnader 2014 2015 2016 2017 Summa SEK %
Egen personal inkl soc avg 177 873 177 873 71,15%
Externa tjänster 0 0 0,00%
Lokalkostnader 5 568 5 568 2,23%
Investeringar 0 0 0,00%
Resor 20 000 20 000 8,00%
Övriga kostnader 46 559 46 559 18,62%
Summa faktiska kostnader 250 000 0 0 0 250 000 100,00%
Externt offentligt 
direk tfinansierade kostnader 0 0 0,00%
Summa svenska 
projektkostnader 250 000 0 0 0 250 000 100,00%

Faktiske kostnader 2014 2015 2016 2017 Summa NOK %
Eget personale inkl sos avg 183 040 183 040 73,22%
Eksterne tjenester 0 0 0,00%
Lokalkostnader 0 0 0,00%
Investeringar 0 0 0,00%
Reiser 20 000 20 000 8,00%
Övriga kostnader 46 960 46 960 18,78%
Sum faktiske kostnader 250 000 0 0 0 250 000 100,00%
Eksterne offentlige direk te 
finansierte kostnader 0 0 0,00%

Sum norsk prosjektkostnader 250 000 0 0 0 250 000 100,00%

Svensk projektbudget SEK

Norsk prosjektbudjett NOK
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Svensk finansieringsplan

Svensk nationell medfinansiering 2014 2015 2016 2017 Summa SEK %
Mittuniversitetet 125 000 125 000 50,00%

0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%

Summa kontant finansiering 125 000 0 0 0 125 000 50,00%

0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%

Summa direktfinansiering 0 0 0 0 0 0,00%
Summa svensk nationell 
medfinansiering 125 000 0 0 0 125 000 50,00%
Europeiska regionala 
utvecklings fonden 125 000 125 000 50,00%

50,00%
50,00%

Summa svensk offentlig 
finansiering inkl EG-
finansiering 250 000 0 0 0 250 000 100,00%

0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%

Summa svensk privat 
medfinansiering 0 0 0 0 0 0,00%
Total svensk finansiering 250 000 0 0 0 250 000 100,00%

Offentlig finansiering

Direktfinansiering (arbete m.m.)

Privat kontant finansiering

EG-andel av finansiering av faktiska kostnader
EG-andel av offentlig finansiering
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Norsk finansieringsplan

Norsk regional medfinansiering 2014 2015 2016 2017 Summa NOK %
Høgskolen i Nord-Trøndelag 125 000 125 000 50,00%

0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%

0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%

Summa kontant finansiering 125 000 0 0 0 125 000 50,00%

0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%

0 0,00%

0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%

Summa direktfinansiering 0 0 0 0 0 0,00%
Total norsk regional 
medfinansiering 125 000 0 0 0 125 000 50,00%
Statliga IR-midler 125 000 125 000 50,00%

50,00%
50,00%

Summa norsk regional 
finansiering inkl statliga IR-
midler 250 000 0 0 0 250 000 100,00%

0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%

Summa norsk privat 
medfinansiering 0 0 0 0 0 0,00%
Summa norsk finansiering 250 000 0 0 0 250 000 100,00%

IR-midler av finansiering av faktiska kostnader
IR-midler av offentlig finansiering

Privat kontant finansiering

Offentlig finansiering

Direktfinansiering (arbeid m.m.)

 


	Delområde
	Delområde

