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Projekt: Identifiera kunskapsbehov i gränsregionen 
 
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, Karlstads universitet, 16-202100-3120 för ovan nämnda projekt.  
 
Stödet tas ur budgeten för det prioriterade området Attraktiv livsmiljö, och avser projektkostnader 
för perioden 2014-01-01 till 2014-06-30. 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 (2014-06-30) är stödberättigande.  
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Övrigt: Vid genomförande av projekt kan programmanualen följas där tolkningar av ovan 
nämnda regelverk, principer och råd för genomförande av projektet framgår.  
 
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: Inre Skandinavien 
 
Handläggarens namn: Magnus Dagerhorn 
Organisation: Länsstyrelsen Värmland 
Telefonnummer: 010 – 224 73 24 
E-post:magnus.dagerhorn@lansstyrelsen.se 
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2013-12-02 

 
 
 
DIARIENUMMER 
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DELOMRÅDE 
IS 

 
 

                                  Europeiska unionen 
  Europeiska regionala utvecklingsfonden 

 
 

 
Motivering/begrunnelse för beslutet/vedtaket 
Projektet stämmer till mål och innehåll väl överens med innehållet i programmet för Interreg Sverige 
Norge. Projektet bedöms få en viktig betydelse för hur man med olika synsätt kan arbeta med att utveckla 
landsbygden  i samspel med staden i Interreg Sverige Norge geografin i delområde Inre Skandinavien, 
speciellt med avseende på alternativ tillväxt. Karlstads universitet och Östlandsforskning utförde under 
innevarande programperiod ett omfattande analysarbete, som bland annat resulterade i antologin ”På 
gränsen”, ett analysmaterial som bedöms vara ett viktigt material till nytta för utvecklingen i regionen. 
Detta förprojekt planeras få en fortsättning, med ett huvudprojekt, under kommande programperiod (2014-
2020).  
 
Projektbeskrivning 
 
Syfte 
Projektägarnas övergripande syfte är att framställa ett ”möjlighetsperspektiv” för landsbygdens utveckling 
i samspel med staden. Vilken bild av landsbygd och stad som förmedlas är viktigt. Under i synnerhet de 
senaste årtiondena har staden setts som ”möjligheten” och landsbygden som ”problemet”. Projektägarnas 
tes är att landsbygden har möjligheter för sociala och ekonomiska innovationer i samspel med staden om 
man intar ett annorlunda perspektiv på tillväxt än det generellt rådande. Detta gäller allt från resurser, 
produkter, tjänster, samhällsentreprenörskap till livsmiljöaspekter. Hur kan t.ex. erfarenhetsbaserad 
kompetens, sociala relationer, livsmiljö och livstillfredsställelse uppvärderas? Hur kan man utveckla och 
använda olika kombinationer av socialt, ekonomiskt och kulturellt kapital? Det utvecklade 
tillväxtbegreppet inkluderar robusta sociala, ekonomiska men även ekologiska dimensioner. Syftet har en 
stark koppling till EU 2020 målen och de där ingående områdena för utveckling, särskilt vad gäller en 
alternativ syn på tillväxt. Syftet är vidare att använda resultatet av detta småprojekt för att utforma ett 
större Interreg projekt och en ansökan om projektmedel ur det kommande programmet under år 2014.  
 
Innehåll 
För att inventera frågeställningar vill projektägarna i ett första skede utgå från den klassiska modellen där 
samhället beskrivs i en offentlig, en privat och en civil sfär. Projektägarna avser genom ett urval i 
fokusgrupper från den privata sektorn samla småföretagare, från den offentliga sektorn politiska 
representanter samt från det civila samhället samhällsentreprenörer för att diskutera problem, möjligheter 
och behov för landsbygdsutveckling och gränssamarbeten mellan Sverige – Norge. I grupperna 

Projektnamn/prosjektnavn Identifiera kunskapsbehov i gränsregionen 
Prioriterat/prioritert område Attraktiv livsmiljö 
Huvudsaklig inriktning är 
insatser: 

För stads/by- och landsbygdsutveckling 

Projektet är en förstudie JA 
Svensk sökande/organisationsnr Karlstads universitet 16-202100-3120 
Norsk søker/organisasjonsnr Östlandsforskning 997 040 457 
Projektledare/prosjektleder Lotta Braunerhielm 
Kategori  61 Integrerade projekt för förnyelse av städer och 

landsbygd 
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eftersträvas en så jämn fördelning som möjligt mellan kvinnor och män. När det gäller de politiska 
representanterna, i första hand kommunalråd, avgränsas urvalet till de kommuner som gränsar eller ligger 
nära Norge samt regionstaden Karlstad. Motsvarande inventering utförs av projektets norska partners. 
Därefter genomförs workshops mellan parterna från Sverige och Norge där resultaten diskuteras och 
gemensamma frågeställningar av ”underifrån karaktär” och strategisk art lyfts fram. Genomgång av 
tidigare forskning ingår som en naturlig del i arbetet. Efter genomförda workshops utformas en enkät, där 
projektet prövar ett frågebatteri som utgår från en alternativ tillväxtsmodell. Enkäten vänder sig till olika 
samhällsaktörer inom de olika samhällssfärerna på båda sidor av gränsen.  
 
Analys 
Sverige och Norge har olika förutsättningar genom de olika ländernas regionpolitik, regelverk, kultur 
etcetera. Det finns ett samspel och dynamik i kontinuumet stad – landsbygd, t.ex. i form av utvidgade 
arbetsmarknadsregioner. Det område vi rör oss inom ligger i spänningsfältet mellan storstaden Oslo och 
regioncentrat Karlstad. Vad innebär detta för mellanliggande landsbygd? Projektets förhoppning är att 
identifiera möjligheter och behov som kan resultera i nytänkande strategier gällande såväl ekonomisk som 
social utveckling samt resultera i förbättrade beslutsunderlag för regionalpolitiska åtgärder. Projektet 
förväntar sig också att dess användning av ett alternativt tillväxtbegrepp ska ge oväntade resultat och 
effekter jämfört med det traditionella synsättet. Målsättningen är vidare att forskningen ska bana väg för 
sociala innovationer och samhällsentreprenörskap som synliggörs i debatten och kan ge argument för 
politiker att kunna fatta beslut för en mer hållbar samhällsutveckling. Projektet bygger på tidigare 
samarbete mellan Cerut vid Karlstads universitet och Östlandsforskning, nu senast i det s.k. GRESS-
projektet (Att göra regionala skillnader till en styrka), och tar delvis avstamp i dess resultat. Föreliggande 
projekt ska ligga till grund för vidare studier för att utnyttja och förstärka gränsregionenes samlade 
resurser, reducera gränsens barriäreffekter, främja politisk samarbete över gränsen och länka samman stad 
och land över gränsen i exempelvis resursutnyttjande i vid mening och för utvidgade 
arbetsmarknadsregioner. 
 
Målgrupp och mottagare av resultatet 
Beslutsfattare, politiker, finansiärer – Belysa företagares levnadsvillkor, förutsättningar för företagande, 
företagens tillgång till kompetens, företagarnas utbildningsnivå etc. 
 
Projektets gränsregionala mervärde 
Inventering på båda sidor gränser inom ramen för delområde Inre Skandinavien för att kartlägga 
förutsättningarna för att bo och verka i gränsöverskridande landsbygd. Identifiering av kunskapsbehovet i 
gränsregionen för företagarnas livsmiljö utifrån ett alternativt tillväxtperspektiv.   
 
Mervärde i projektet genom deltagande från 20 % - område  
Oppland fylke kommer att ingå i den geografi som projektet omfattas av. 
 
Information och resultatspridning 
Projektet kommer att återföra resultatet av småprojektet direkt vid fokusgruppsintervju, då dessa avslutas 
med en sammanfattning och skriftlig sammanställning, som sedan skickas ut via e-post till de parter som 
deltagit. Projektet kommer senare även att informera deltagande parter om resultatet av 
pilotundersökningen samt informera om den större projektansökan till det nya Interreg Sverige Norge 
programmet under år 2014, när den blir aktuell. Vad gäller spridning till allmänheten sker detta genom en 
rapport och analys av pilotundersökningen,  genom ett Cerut-seminarium samt rapportering till media. 
 
Projektets miljöarbete 
Kriteriet miljö kommer att finnas med som en faktor vad gäller alternativ tillväxt. Miljökriteriet får anses 
ha förhållandevis stor betydelse här. Tanken med begreppet alternativ tillväxt är just att miljöhänsyn ska 
tas. 
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Projektets arbete med jämställdhet/likestilling 
Jämställdhet och jämlikhet är även det en viktig faktor vad gäller alternativ tillväxt. Det kan poängteras att 
dessa kvalitativa värden har stor betydelse när alternativ tillväxt bedöms, det handlar här är om värden 
som kan mätas med hjälp av både  ekonomiska, hälsomässiga och sociala aspekter. 
 
Projektets arbete för etnisk mångfald/integration 
Ökad mångfald och integration är också en viktig faktor att ta hänsyn till vid bedömning av alternativ 
tillväxt. Mångfald och integration är viktiga aspekter av ökat behov av arbetskraft inom vissa områden 
liksom det är viktigt ur ett livskvalitetsperspektiv. Mångfald och integration är faktorer som bidrar till 
både ekonomisk, kulturell och social utveckling. 
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Tid- och aktivitetsplan  
Aktivitet Startdatum Slutdatum 
Litteraturstudier avseende begreppet ”alternativ tillväxt” 2014-01-01 2014-02-15 
Kartläggning av tidigare forskning enligt ovan 2014-01-01 2014-02-15 
Kartläggning av och inbjudan till möjliga deltagare i fokusgrupp 2014-01-01 2014-02-15 
Genomförande av fokusgrupp 2014-02-15 2014-03-15 
Sammanställning av fokusgruppernas resultat 2014-02-15 2014-03-15 
Kartläggning av mottagare för enkät 2014-02-15 2014-03-15 
Utarbetande av enkät för pilotstudien 2014-02-15 2014-03-15 
Datainsamling via enkät 2014-03-15 2014-04-30 
Analys av enkät och sammanställning av rapport 2014-05-01 2014-06-30 
Förmedling och rapportering 2014-06-01 2014-06-30 
Planläggning av fortsatt verksamhet och användning av resultat efter 
projektslut 

 
2014-05-01 

 
2014-06-30 

Projektutvärdering och slutredovisning/projektevaluering og 
regnskapsavslutning 

 
2014-05-01 

 
2014-06-30 

Projektets start och slutdatum 2014-01-01 2014-06-30 
 
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 4 
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 2 
Antal deltagande företag med kvinnligt ägande som deltar i 
projektaktiviteter. 

 
0 

 
10 

Antal deltagande företag med manligt ägande som deltar i 
projektaktiviteter. 

 
0 

 
10 

Antal deltagande företag med mixat ägande som deltar i projektaktiviteter. 0 10 
Resultat indikatorer   

 
Aktivitetsindikatorer för projektet 
(B) Projektet utvecklar samarbete inom samhällsservice 

 
 
Förväntade resultat och effekter 
Att i samarbete med regionala och lokala aktörer kartlägga problem/behov som kan kopplas till begreppet 
alternativ tillväxt och därigenom åstadkomma en pilotsstudie med ett frågebatteri som tar reda på hur ett 
större antal lokala och regionala aktörer ser på behov av utveckling framåt i tiden.  
 
Förväntad gränsregionalt samarbete efter projektets slut 
Samarbetet mellan Karlstads universitet, Cerut och Östlandsforskning fortsätter genom det fortsatta 
planerade samarbetet, samt i andra kommande forskningsprojekt. 
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Ekonomi 
 

Faktiska kostnader 2014 2015 2016 2017 Summa SEK %
Egen personal inkl soc avg 188 059 188 059 75,22%
Externa tjänster 0 0 0,00%
Lokalkostnader 6 699 6 699 2,68%
Investeringar 0 0 0,00%
Resor 17 630 17 630 7,05%
Övriga kostnader 37 612 37 612 15,04%
Summa faktiska kostnader 250 000 0 0 0 250 000 100,00%
Externt offentligt 
direktfinansierade 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 37 500 37 500 78,95%
Eksterne tjenester 0 0 0,00%
Lokalkostnader 0 0 0,00%
Investeringar 0 0 0,00%
Reiser 10 000 10 000 21,05%
Övriga kostnader 0 0 0,00%
Sum faktiske kostnader 47 500 0 0 0 47 500 100,00%
Eksterne offentlige direkte 
finansierte kostnader 0 0 0,00%

Sum norsk prosjektkostnader 47 500 0 0 0 47 500 100,00%

Svensk projektbudget SEK

Norsk prosjektbudjett NOK
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Svensk finansieringsplan

Svensk nationell medfinansiering 2014 2015 2016 2017 Summa SEK %
Karlstads universitet 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 2008 2009 2010 2011 Summa NOK %
Norges forskningsråd/ 0 0,00%
Östlandsforskning 47 500 47 500 100,00%

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 kontant finansiering 47 500 0 0 0 47 500 100,00%

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

0 0,00%

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

Summa direktfinansiering 0 0 0 0 0 0,00%
Total norsk regional 
medfinansiering 47 500 0 0 0 47 500 100,00%
Statliga IR-midler 0 0 0,00%

0,00%
0,00%

Summa norsk regional 
finansiering inkl statliga IR-
midler 47 500 0 0 0 47 500 100,00%

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 47 500 0 0 0 47 500 100,00%

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

Privat kontant finansiering

Offentlig finansiering

Direktfinansiering (arbeid m.m.)
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