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Projekt: Gränshinder för näringslivet 
 
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, Gränskommittén, 16-222000-1776 för ovan nämnda projekt.  
 
Stödet tas ur budgeten för det prioriterade området A, Ekonomisk tillväxt, och avser 
projektkostnader för perioden 2011-01-01 till 2011-06-19. Stödet uppgår till 50 % av 
stödmottagarens redovisade, betalda och godkända kostnader, dock högst 125 000 kronor. Av 
den offentliga finansieringen kan EG:s andel uppgå till högst 50 %. 
 
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 (2011-06-19) 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: Gränslöst Samarbete 
 
Bo Hamrå 
Västra Götalandsregionen 
Telefonnummer: 0521-27 58 73 
E-post:bo.hamra@vgregion.se 



 

G30441-21-11-Beslut-Gränshinder för näringslivet 

 

 

 
 
 
DATUM 
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                                  Europeiska unionen 
  Europeiska regionala utvecklingsfonden 

 
 

 
 
Motivering/begrunnelse för beslutet/vedtaket 
Rörlighet över gränsen ska i största möjliga utsträckning vara fri för personer, varor, tjänster och kapital. 
Det är en prioriterad uppgift att ta bort eller minska hinder som begränsar denna möjlighet. Småprojektet 
har för avsikt att kartlägga tidigare framtaget underlag kopplat till gränshinderproblematiken för 
näringslivet mellan Sverige och Norge. Projektet ska samla de parter och den kompetens som finns i 
gränsregionen. Avsikten är att lägga grunden till ett huvudprojekt som jobbar med dessa frågor. 
 
Grensetjänsten i Morokulien, kommer att ingå som en nära samarbetspartner.  
 
Projektet ligger väl i linje med intentionerna i programmet för Interreg Sverige-Norge 2007-2013 där 
gränshinderproblematiken är prioriterad.  
 
Projektbeskrivning 
Gränshinder kan delas in i två typer, dels sådana hinder som beror på att ländernas regelverk inte fungerar 
optimalt tillsammans, dels sådana hinder som beror på bristande eller svårtillgänglig information. Även 
hinder som beror på administrativa svårigheter, som till exempel olika tolkningar av regelverk, kan vara 
aktuella.  
 
När det gäller gränshinder för näringslivsidkare, föreningar och organisationer i gränsregionen mellan 
Sverige och Norge finns idag ingen naturlig part som jobbar med dessa frågor. Gränskommitténs 
sekretariat har därför under våren 2010 bildat en interregional arbetsgrupp bestående av representanter 
från Gränskommittén, de gränsnära kommunerna, tullverket, Tollregion Øst, Företagarna Västra Götaland, 
KGH Customs AB, Ecus AB, Bedriftsforbundet - avd. Østfold, Grensetjänsten - Morokulien och Nordic 
Innovation Centre. Arbetsgruppen och Gränskommittén har för avsikt att snarast möjligt starta upp ett 
arbete med att kartlägga, följa upp och lösa gränshinder för näringsidkare, organisationer, föreningar och 
invånare i Østfold-Västra Götaland.  
 
Det finns idag många existerande gränshinder och det uppkommer ständigt nya hinder som försvårar 
arbetspendling, näringsutövning eller integration mellan Sverige och Norge. Arbetet med att 
uppmärksamma och reducera gränshinder är ett arbetsområde som är ständigt återkommande och bedrivs 
av flera parter. Detta arbete mellan Sverige och Norge är i starkt behov av en koordinering och 
organisering.  
 

Projektnamn/prosjektnavn Gränshinder för näringslivet 
Prioriterat/prioritert område Ekonomisk tillväxt 
Huvudsaklig inriktning är 
insatser: 

Mot gränshinder 

Projektet är en förstudie JA 
Svensk sökande/organisationsnr Gränskommittén 16-222000-1776 
Norsk søker/organisasjonsnr Østfold fylkeskommune 974 544 407 
Projektledare/prosjektleder Annika Daisley 
Kategori   66 
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Avsikten med detta småprojekt är att undersöka möjligheterna till utvidgat gränsregionalt samarbete inom 
gränshinderproblematiken genom  att koppla samman berörda företag, kommuner och organisationer och 
lägga grunden till ett kommande huvudprojekt..  
 
Genomföra möten och seminarier föra att sprida projektidén och samla in kunskaper/underlag att jobba  
vidare med.  
  
Kartlägga aktuella samarbetspartners som kan bli aktuella i arbetet med kartläggning och bearbetning av 
aktuella gränshinder  
Kartlägga bransch- och rådgivningsorganisationer, advokater, revisorer och andra typer av 
rådgivningsföretag som arbetar över svensk-norska gränsen.  
Kartlägga projekt, utredningar etc. som genomförts kopplade till gränshinder för näringslivet mellan 
Sverige och Norge  
Inhämta information och resultat från gränshinderdatabasen, Gränshinderforum, GrenseTjänsten, Nordic 
Innovation Center och Öresundskomiteen.  
  

Målgrupp och mottagare av resultatet 
Målgruppen i småprojektet är aktuella samarbetspartners inom gränshinderproblematiken som exempelvis  
kommuner och samarbetsorganisationer, företagsnätverk och företagsorganisationer, företag med fokus på 
bistånd, rådgivning och/eller information, tullmyndigheter. 
 
Projektets gränsregionala mervärde 

Småprojektet ska leda till huvudprojekt som ska arbeta för att stimulera utveckling och tillväxt i 
gränsregionen mellan Sverige och Norge genom att eliminera och/eller reducera gränshinder för 
näringsliv, organisationer och innvånare samt att förstärka samarbetet med GrenseTjänsten – Morokulien 
för att koordinera verksamheten längs svensk-norska gränsen med syftet att etablera en informationstjänst 
"Grensetjänsten - Svinesund" med huvudvikt på näringslivsfrågor.   

 
Information och resultatspridning 
Resultatet kommer att redovisas på respektive projektägares hemsida, genom Gränskommitténs och 
Fyrbodals nyhetsbrev samt för politikerna i Gränsregionen Östfold-Fyrbodal samt RPP GS och 
Gränskommittén. 
 
Projektets miljöarbete 
Ej aktuellt i småprojektet. 
 
Projektets arbete med jämställdhet/likestilling 
Projektet riktar sig till alla grupper i regionen. 
 
Projektets arbete för etnisk mångfald/integration 

Att eliminera och/eller reducera gränshinder för näringsliv, organisationer och innvånare gagnar alla 
människor oavsett kulturell bakgrund, funktionshinder, kön mm.  
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Tid- och aktivitetsplan  
Aktivitet Startdatum Slutdatum 
Identifiera och engagera aktörer 2011-01-01 2011-06-19 
Seminarier och möten 2011-02-01 2011-06-19 
Kartlägga aktuella samarbetspartners 2011-02-01 2011-06-19 
Kartlägga bransch- och rådgingsorganisationer samt 
rådgivningsföretag 

2011-02-01 2011-06-19 

Kartlägga projekt, utredningar etc genomförda betr.  gränshinder   2011-01-01 2011-06-19 
Redovisning 2011-06-01 2011-06-19 
   
   
   
   
Planläggning av fortsatt verksamhet och användning av resultat efter 
projektslut 

2011-01-01 2011-05-19 

Projektutvärdering och slutredovisning/projektevaluering og 
regnskapsavslutning 

2011-06-01 2011-06-19 

Projektets start och slutdatum 2011-01-01 2011-06-19 
 
Förväntat resultat av programindikatorerna för (A) Ekonomisk tillväxt eller (B) Attraktiva 
regioner) 
Övergripande indikatorer Antal vid projekt- 
 start slut 
Antal kvinnor 15- 24 år som deltar i projektet.   
Antal kvinnor yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet.  6 
Antal män 15- 24 år som deltar i projektet.   
Antal män yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet.  10 
Antal deltagande företag med kvinnligt ägande som deltar i 
projektaktiviteter. 

  

Antal deltagande företag med manligt ägande som deltar i 
projektaktiviteter. 

 2 

Antal deltagande företag med mixat ägande som deltar i projektaktiviteter.   
Resultat indikatorer   
(A) Antal formella gränshinder som projektet bidrar till att undanröja.   
(A) Antal undanröjda upplevda gränshinder.   
(A) Antal kvinnor som deltar i gemensamma utbildningar och praktik.   
(A) Antal män som deltar i gemensamma utbildningar och praktik   
(A) Antal kvinnliga studenter som studerar del av sin utbildning i det 
andra landet. 

  

(A) Antal manliga studenter som studerar del av sin utbildning i det andra 
landet. 

  

(A) Antal nyetablerade och vidareutvecklade gränsöverskridande kluster.   
(B) Etablerade institutionella samarbeten.   
(B) Nya och vidareutvecklade metoder för stads- och 
landsbygdsutveckling. 

  

 
Aktivitetsindikatorer för projektet 
(A) Projekt med inriktning på en integrerad arbetsmarknad  
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Förväntade resultat och effekter 
Kartläggning av befintligt material beträffande gränshinder som kan ligga till grund för fortsatt arbete. I 
övrigt  inte relevant för detta småprojekt. 
 
Förväntad gränsregionalt samarbete efter projektets slut 
Ska leda till ett huvudprojekt Gränshinder för näringslivet. 
 
Ekonomi 
 

Faktiska kostnader 2011 2012 2013 2014 Summa SEK %
Egen personal inkl soc avg 55 000 55 000 22,00%
Externa tjänster 75 000 75 000 30,00%
Lokalkostnader 12 600 12 600 5,04%
Investeringar 0 0,00%
Resor 30 000 30 000 12,00%
Övriga kostnader 77 400 77 400 30,96%
Summa faktiska kostnader 250 000 0 0 0 250 000 100,00%
Externt offentligt 
direktfinansierade kostnader 0 0,00%
Summa svenska 
projektkostnader 250 000 0 0 0 250 000 100,00%

Faktiske kostnader 2011 2012 2013 2014 Summa NOK %
Eget personale inkl sos avg 51 000 51 000 20,40%
Eksterne tjenester 160 000 160 000 64,00%
Lokalkostnader 0 0,00%
Investeringar 0 0,00%
Reiser 25 000 25 000 10,00%
Övriga kostnader 14 000 14 000 5,60%
Sum faktiske kostnader 250 000 0 0 0 250 000 100,00%
Eksterne offentlige direkte 
finansierte kostnader 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 2011 2012 2013 2014 Summa SEK %
Gränskommittén 50 000 50 000 20,00%
Fyrbodals kommunalförbund 75 000 75 000 30,00%

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 2011 2012 2013 2014 Summa NOK %
Østfold fylkeskommune 50 000 50 000 20,00%
Gränskommittén 75 000 75 000 30,00%

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.)

 


