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Projekt: Ökad livskvalitet för personer med funktionsnedsättning genom fysisk aktivitet 
 
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, Jämtlands läns landsting, 16-232100-0214, för ovan nämnda projekt. Projektet 
har prioriterats av programmets styrkommitté och av det regionala prioriterande partnerskapet i 
berört delområde. 
 
Stödet tas ur budgeten för det prioriterade området attraktiv miljö, och avser projektkostnader för 
perioden 2009-01-01 till 2011-12-31 Stödet uppgår till 79,82 % av stödmottagarens redovisade, 
betalda och godkända kostnader, dock högst 988 885 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 Interreg-programmet 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 samt på platsen där projektet bedrivs. ”En investering 
för framtiden” ska användas som slogan där det är lämpligt. 

 Ansökan om utbetalning ska göras enligt följande tidplan: per den 31 mars 2009, 31 augusti 
2009, 31 december 2009, 31 mars 2010, 31 augusti 2010, 31 december 2010, 30 april 2011, 
och 31 augusti 2011 (ansökan insänds senast en månad efter angivet datum). 

 Den sista ansökan om utbetalning ska göras senast två månader efter projektets slutdatum 
enligt beslut om stöd. Observera att inga kostnader efter projektets slutdag (2011-12-31) är 
stödberättigande. 

 



Förvaltande myndighet Besöksadress Adress Kontakt  
 Interreg Sverige-Norge Köpmangatan 21 SE 831 86 ÖSTERSUND  +46 (0)63 14 60 00   

 Länsstyrelsen Jämtlands län    interreg.jamtland@lansstyrelsen.se 
 831 86 Östersund   www.interreg-sverige-norge.com

   
 

 
Särskilda Villkor:  
De metoder och modeller som tas fram i projektet ska formaliseras och dokumenteras. De ska också 
redovisas vid informationsspridningen av projektet. 
 
Övrigt: Vid genomförande av projekt kan programmanualen följas där tolkningar av ovan nämnda 
regelverk, råd och principer för genomförande av projektet framgår.  
 
 
Ansökan om utbetalning av EU-medel och lägesrapporter samt slutrapport ska skickas till 
Länsstyrelsen, Interreg, Nationella kontrollanten, 831 86 Östersund. 
 
 
För förvaltande myndighet 

 
 

………………………………… 
Anita Sandell    
Programansvarig     
Interreg Sverige-Norge  ………………………………… 
  Ulf Johansson 
 
 
     
Vid frågor kring detta ärende kontakta ansvarig handläggare vid beredningssekretariatet i 
delområdet: Nordens Gröna Bälte 
 
Kholod Mahmood  
Länsstyrelsen Jämtlands län 
831 86 Östersund 
Tfn: 063-14 63 28 alt. 070 - 60 88 480 
E-post: kholod.mahmood@lansstyrelsen.se  
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Motivering/begrunnelse för beslutet/vedtaket 
Projektet ”ökad livskvalitet för personer med funktionsnedsättning genom fysisk aktivitet” bygger på den 
förstudie som genomfördes av Jämtland-Härjedalens Handikappidrottsförbund. Jämtland-Härjedalens 
Handikappidrottsförbund ville undersöka förutsättningarna att skapa ett Utvecklingscentrum för 
funktionshindrade med fokus på vinteridrotter. Ett utvecklingscentrum som genom sitt utbud stimulerar 
och skapar förutsättningar för studier på universitetsnivå, där studenter genom egna erfarenheter av idrott 
och funktionshinder bidrar med viktiga erfarenheter. Projektägarna fortsätter det samarbete som etablerats 
och ska nu, med detta projekt, utveckla och skapa ett utvecklingscentrum.  
 
Prosjektet berører viktige elementer i nasjonale og regionale strategier og planer for integrering og 
tilrettelegging av samfunnet for de som er annerledes i både Sverige og Norge land. Prosjektet ser 
nærmere på en gruppe mennesker som er forhindret fra å delta i idrett, idrettsarrangement eller på 
arrangement av opplevelseskarakter som følge av fysiske eller psykiske funksjonshindre.  
 
Dette er en gruppe mennesker det til nå er gjort lite undersøkelse lite på. Ny forskning viser at denne 
gruppen har unødvendig uhelse. Prosjektet ser på systemnivå omkring denne problemstillingen. Prosjektet 
er tungt inne på forskningssiden, men forskningen støtter opp under mål og resultat i prosjektet.  
 
I Sverige er prosjektet forankret i Det Svenske Folkehelseinstituttets rapport, Onödig ohälsa – Hälsoläget 
för personar med funktionsnedssätting, I Norge er prosjektet forankret i blant annet St. meld nr 16 (2002-
2003) Resept for et sunnere Norge,  St. meld nr 20 (2006-2007) Nasjonal strategi for å utjevne sosiale 
helseforskjeller og Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009. Sammen for fysisk aktivitet. 
 
Videre har prosjektet forankring i Trøndelag gjennom Trøndelagsplan 2009- 2012                     
Mennesket – Trøndelags viktigste ressurs. Et viktig mål i Trøndelagsplanen er å bidra til et meningsfylt liv 
og et godt samfunn for menneskene som bor i Trøndelag. Det skal legges til rette for at mennesker, slik at 
de skal få mulighet til å utvikle sitt talent og sitt kreative potensial. Videre skal alle ha muligheter til 
deltakelse og til å utvikle seg, uavhengig av bosted, kjønn, alder, bakgrunn, ferdigheter og talent. Skal en 
lykkes med å sikre god deltakelse i samfunnslivet må forholdene godt til rette for dette.  
 
Under Strategi 3 - 5 i kapitel 7, Attraktivitet, livskvalitet og helse – i bygd og by, i Trøndelagsplanen står 
det at trøndelagsregionen byr på varierte naturopplevelser, og et bredt spekter av muligheter for friluftsliv 
og idrett. Det kreves likevel tiltak for fysisk tilrettelegging; enten når det gjelder tilgjengelige arealer for 
idrett og friluftsliv, tilrettelagte turtilbud eller universell utforming som prinsipp for stedsutvikling. Både i 

Projektnamn/prosjektnavn Ökad livskvalitet för personer med funktionsnedsättning 
genom fysisk aktivitet 

Prioriterat/prioritert område Attraktiv livsmiljö 
Huvudsaklig inriktning är 
insatser: 

Folkhälsa 

Svensk sökande/organisationsnr Jämtlands läns landsting 16-232100-0214 
Norsk søker/organisasjonsnr SINTEF Helse 948 007 029 
Projektledare/prosjektleder Ewa Lundberg 
Kategori  76 Hälso- och Sjukvård 
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arbeids- og samfunnsliv er det fare for at de som er annerledes usynliggjøres, enten at dette skyldes 
etnisitet, psykisk eller fysisk helse, eller seksualitet og livssyn. Det må tilrettelegges for arenaer og 
møteplasser som favner alle og realiserer universell utforming som allment prinsipp, og fremfor alt må det 
arbeides for å øke toleransen. Helsedirektoratet sier også at fylkeskommunen skal bidra i arbeidet for en 
jevnere sosiale fordeling av de faktorer som påvirker helse, bl.a. i regional utvikling og planlegging samt i 
veiledning overfor kommunene 
 
Sammanfattande projektbeskrivning 
Aktuell forskning visar tydligt på behovet av att fylla sin fritid med meningsfulla aktiviteter. Speciellt 
viktigt är detta för de grupper som upplever ofrivillig fritid som uppstår när man inte har en sysselsättning 
eller ett arbete att gå till, vilket kan vara fallet för personer med funktionsnedsättning. Den ofrivilliga 
fritiden kan fyllas med en passiv livsstil som i sin tur leder till en negativ spiral med olika riskbeteenden 
som följd. Detta projekt riktar sig till aktiva utövare, men också till dem som ännu inte hittat något att göra 
på sin fritid. Projektet vänder sig till idrottsledare, till arrangörer av evenemang samt till egna företagare 
inom friluftsbranschen, allt med syftet att genom information och utbildning underlätta för personer med 
funktionsnedsättning att hitta en ingång till ett mer varierat sport- och fritidsengagemang. Med hjälp av 
forskning och utveckling vill projektet modernisera och anpassa sport- och fritidsutrustning för berörda 
grupper, t.ex. att via ljudsignaler möjliggöra orientering för synskadade i skogen, camping med en grupp 
förståndshandikappade eller test av nya skidor för utförsåkning, alltihop något som är nytt och 
efterlängtat.  
 
Genom förprojektet (Utvecklingscentrum idrott och upplevelser för fler) fick man möjlighet att knyta 
värdefulla kontakter mellan norska partners; SINTEF Helse och Sör-Tröndelag Idrettskrets och svenska 
partners Mittuniversitetet, Jämtlands/Härjedalens handikappidrott, De Handikappades Riksförening 
Jämtlandsdistrikt samt Jämtlands läns landsting. Efter att långvariga diskussioner genomförts i Östersund 
enades både partnerna om att föreslagna planer och idéer är värda att fortsätta att arbeta med. Genomförda 
planeringsmöten har resulterat i föreliggande projekt. Samarbetet förväntas på sikt kunna generera en bas 
för forskning och utveckling inom idrott och motion för personer med funktionsnedsättning där 
projektägarnas verksamhet gemensamt också potentiellt kan utgöra en nod i ett framtida projekt inom EUs 
sjunde ramprogram. 
Prosjektet har tre underaktiviteter 

 Identifisere kritiske parametre/barriærer og faktorer som motiverer til deltagelse i fysisk aktivitet 
for funksjonshemmede. 

For å sette i gang aktiviteter som skal øke deltagelse i fysisk aktivitet for funksjonshemmede er det viktig 
å identifisere faktorer som motiverer for aktivitet for personer med funksjonshindre. Hvilke barrierer er 
det i forhold til deltagelse i fysisk aktivitet og hvilke tiltak er effektive i forhold til dette? 

 Teknisk utvikling av materiell og utstyr 
Prosjektet skal identifisere produkter for ulike aktivitetsområder hvor det er behov for videreutvikling eller 
nyutvikling. Dette skal gjøres gjennom å definere krav til produktets funksjonalitet. Blant annet skal 
regionens næringsliv og universitet kobles til dette delområdet.  

 Økt tilgjengelighet til mosjons, bredde og eliteidrett for personer med funksjonsnedsetting, å 
forbedre tilgjengeligheten til idrettsarrangement og aktiviteter av opplevelseskarakter 

Prosjektet skal skape muligheter til økt stimulans og styrke målsetningen for både aktive, mosjonister og 
ledere gjennom økt kunnskap og informasjon. Dette skal på sikt gi bedre helse for personer med 
funksjonshemming i regionen 
 
Mål  
Prosjektets hovedformål er å gjennom ny teknikk og økt kunnskap øke aktivitetsnivået, og forbedre 
muligheten for personer med funksjonshinder til å delta i fysisk aktivitet og arrangement av 
opplevelseskarakter. På bakgrunn av dette skal livskvaliteten forbedres for målgruppen.  
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Målgrupp och mottagare av resultatet 
Prosjektet har fokus på idrett og fritidsaktiviteter for både elite og mosjonærer. Målgruppe er personer i 
Sverige og Norge (Jämtland og Trøndelag) med funksjonsnedsetting, uansett alder, kjønn eller etnisk 
bakgrunn. Andre sekundære målgrupper er arrangører og leverandører av arrangement og aktiviteter. 
 
Projektets gränsregionala mervärde  
Det skal tas initiativ til samarbeid mellom Norge og Sverige omkring problemstillingen. Videre er det for 
å kunne oppnå prosjektets formål samlet en bred kompetanseflate som partnere til prosjektet. Disse er 
Jämtlands-Härjedalens handikappidrottsförbund, SINTEF Helse, Mittuniversitetet, Sør-Trøndelag 
idrettskrets, Jämtlands läns landsting, De handikappedes riksförbund, Totalskidskolan-Sit-Skigruppen og 
Revotech. 
 
Prosjektet er også, i følge de søkende parter, det første prosjekt av denne art i Norge og Sverige. Prosjektet 
bør derfor betraktes som interessant for både det svenske og norske handikapidrettsforbundet. Prosjektet 
kan videre generere beslektede prosjekt som kan berøre næringslivet, idrettsforbund, landsting, fylker, 
institusjoner, høgskoler og universitet i regionen. 
Ved et felles samarbeid i dette prosjektet kan man komme fram til felles løsninger som fremmer deltakelse 
i fysisk aktivitet for funksjonshemmede. Exempel på gemensamma lösningar är följande;  

 inventering av dyrbar utrustning (sitski, skicart) för framtida tänkbart samutnyttjande, 
 gemensamma träningsgrupper i gränstrakterna stimulerar till kontinuerlig aktivitet (kortare resor, 

nya vänner) 
 

Organisation 
Prosjektet koordineres og ledes av Jämtland läns Landsting. Prosjektleder kommer fra Jämtland läns 
Landsting. Arbeidet styres fra et prosjektråd med ansvar for prosjektets virksomhet. Prosjektrådet består 
av  representanter fra alle samarbeidspartnere i prosjektet. Disse er: 
- Jämtland-Härjedalens handikappidrottsförbund 
- SINTEF Helse 
- Mittuniversitetet, Sportstech (Institutionen för teknik och hållbar utveckling, Östersund) 
- Sør-Trøndelag Idrettskrets 
- Jämtlands läns landsting (JLL) 
- De handikappades riksförbund (DHR) 
- Totalskidskolan 
- Sit-Skigruppen  
- Revotech  
 
Information och resultatspridning 

Da prosjektet har interesse for flere vil det være en kontinuerlig informasjons- og resultatspredning hos de 
grupper prosjektet berører. Dette gjelder både de innvolverte parter, personer som allerede er aktive og de 
som også er innaktive. Resultat skal også spres gjennom markedsføring/nettverkstreff rettet mot aktive og 
virksomhetsledere, men også til ulike offentlige og private virksomheter der en finner personer med 
funksjonsnedsetting. 

 
Metodene beskrevet i prosjektet er tidligere benyttet i andre prosjekt, men fokus har vært på andre 
tema. Metoden som skal benyttes er derfor ny i forhold til problemstillinger som dette prosjektet omfatter: 
Identifisere kritiske parametere/barriærer og faktorer som motiverer til deltakelse i fysisk aktivitet for 
funksjonshemmede i Norge og Sverige. Andra metoden som nyttjas i projektet liknar det första. Här ligger 
dock fokus på arrangörer som planerar att genomföra olika evenemang. Det finns ett stort behov både i 
Norge och i Sverige av att sprida kunskap om hur en förbättrad tillgänglighet underlättar för personer med 
funktionsnedsättning, något som i förlängningen gagnar arrangören då det kommer fler besökare än 
tidigare.  
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Prosjektet skal dokumenteres gjennom en delrapport samt en sluttrapport. Resultatet skal også publiseres, 
av akademisk karrakter, gjennom tidskrifter og konferanser. Projektet skal også arrangere minst en 
konferanse omring problemstillingen. 

 

Projektets miljöarbete 
Ut fra perspektivet bærekraftig natur og miljø har prosjektet som mål å bidra til positivt syn på verdien av 
miljø. Dette er en naturlig forutseting for å kunne drive aktivt friluftsliv for alle, også inkludert personer 
med funksjonshinder.  
 
Projektets arbete med jämställdhet/likestilling og etnisk mångfald/integration 
Prosjektets målgruppe er personer med funksjonshinder. Prosjektet har med dette fokus på likestilling, 
mangfold og likebehandling som en naturlig del av arbeidet. Dette gjelder personer, uansett alder, kjønn 
eller etnisk bakgrunn. Det er formen av funksjonshinder som forsvarer muligheten til å delta i aktiviteter. 
 
Tid- och aktivitetsplan  
 
Aktivitet Startdatum Slutdatum 
Identifisere kritiske parametere/barriærer og faktorer som motiv. 2009-01-01 2009-12-31 
Teknisk utveckling av materiel och utrustning 2009-07-01 2011-12-31 
Ökad tillgänglighet till motions-, bredd- och elitidrott för personer. 2009-01-01 2011-12-31 
Förbättrad tillgänglighet till idrottsevenemang och aktiviteter av 
upplevelse. 

2009-01-01 2009-12-31 

Projektutvärdering och slutredovisning/projektevaluering og 
regnskapsavslutning 

2011-11-01 2011-12-31 

Projektets start och slutdatum 2009-01-01 2011-12-31 
 
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. 0 5 
Antal kvinnor yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet. 0 20 
Antal män 15- 24 år som deltar i projektet. 0 5 
Antal män yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet. 0 20 
Antal deltagande företag med mixat ägande som deltar i projektaktiviteter. 0 2 
Resultat indikatorer   
(A) Antal undanröjda upplevda gränshinder. 0 1 
(A) Antal kvinnliga studenter som studerar del av sin utbildning i det 
andra landet. 

0 20 

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

0 20 

(A) Antal nyetablerade och vidareutvecklade gränsöverskridande kluster. 0 1 
(B) Etablerade institutionella samarbeten. 0 1 

 
Aktivitetsindikatorer för projektet 
(B) Projekt med inriktning folkhälsa 

 
Förväntade resultat och effekter 
De forventede resultater av underaktivitetene skal utgjøre en større helhet omkring prosjektets formål. 
Dette skal blant annet gi seg utslag i flere funksjonshemmede i fysisk aktivitet, flere funksjonshemmede i 
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idrettslag, økt kulturelt mangfold i idretten og etablering av nettverk mellom forskningsmiljø og 
idrettsorganisasjoner. Prosjektet skal også føre til økt kunnskap blant arrangører og leverandører av 
arrangement og aktiviteter. Og med dette øke muligheten for personer med fysisk funksjonshemming til å 
delta. Dette kan igjen gi bedre muligheter for utøvere av bredde og elite idrett innen handikappidretten. 
Det forventes også at personer vil øke sin rekreasjon ved muligheter til å delta på flere idrettsarrangement 
og arrangement av opplevelseskarakter.  
 
Förväntad gränsregionalt samarbete efter projektets slut 
Arbeidet med å samordne ressurser og satsninger i idrettsbevegelsen forventas å kunne bli bestående i 
regionen når et antall pilotforsøk er gjennomført og kan vise til positive effekter. Det forventes også at 
mer langsiktige prosjekt med forskning innom området idrett og fritidsaktiviteter for personer med 
funksjonsnedsetting når prosjektet er over. 
 
Ekonomi 

 

Faktiska kostnader 2009 2010 2011 2012 Summa SEK %
Egen personal inkl soc avg 369 020 134 020 134 020 637 060 32,21%
Externa tjänster 17 000 17 000 0,86%
Lokalkostnader 15 000 10 000 10 000 35 000 1,77%
Investeringar 0 0,00%
Resor 34 463 34 463 34 464 103 390 5,23%
Övriga kostnader 168 670 138 660 139 090 446 420 22,57%
Summa faktiska kostnader 604 153 317 143 317 574 0 1 238 870 62,64%
Externt offentligt 
direktfinansierade kostnader 246 300 246 300 246 300 738 900 37,36%
Summa svenska 
projektkostnader 850 453 563 443 563 874 0 1 977 770 100,00%

Faktiske kostnader 2009 2010 2011 2012 Summa NOK %
Eget personale inkl sos avg 818 118 187 675 187 670 1 193 463 83,01%
Eksterne tjenester 0 0,00%
Lokalkostnader 0 0,00%
Investeringar 0 0,00%
Reiser 18 000 18 000 15 335 51 335 3,57%
Övriga kostnader 49 000 49 000 49 985 147 985 10,29%
Sum faktiske kostnader 885 118 254 675 252 990 0 1 392 783 96,87%
Eksterne offentlige direkte 
finansierte kostnader 15 000 15 000 15 000 45 000 3,13%

Sum norsk prosjektkostnader 900 118 269 675 267 990 0 1 437 783 100,00%

Svensk projektbudget SEK

Norsk prosjektbudjett NOK
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Svensk finansieringsplan

Svensk nationell medfinansiering 2009 2010 2011 2012 Summa SEK %
Jämtlands läns landsting 178 927 35 422 35 636 249 985 12,64%

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 178 927 35 422 35 636 0 249 985 12,64%

Mittuniversitetet 125 000 125 000 125 000 375 000 18,96%
J-H Handikappidrottsförbund 121 300 121 300 121 300 363 900 18,40%

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 246 300 246 300 246 300 0 738 900 37,36%
Summa svensk nationell 
medfinansiering 425 227 281 722 281 936 0 988 885 50,00%
Europeiska regionala 
utvecklings fonden 425 226 281 721 281 938 988 885 50,00%

79,82%
50,00%

Summa svensk offentlig 
finansiering inkl EG-
finansiering 850 453 563 443 563 874 0 1 977 770 100,00%

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 850 453 563 443 563 874 0 1 977 770 100,00%

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 2009 2010 2011 2012 Summa NOK %
Sør-Trøndelag idrettskrets 17 000 17 000 16 000 50 000 3,48%
SINTEF Helse 418 059 102 838 102 995 623 892 43,39%

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 435 059 119 838 118 995 0 673 892 46,87%

NIF 15 000 15 000 15 000 45 000 3,13%
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 15 000 15 000 15 000 0 45 000 3,13%
Total norsk regional 
medfinansiering 450 059 134 838 133 995 0 718 892 50,00%
Statliga IR-midler 450 059 134 838 133 995 718 892 50,00%

51,62%
50,00%

Summa norsk regional 
finansiering inkl statliga IR-
midler 900 118 269 675 267 990 0 1 437 783 100,00%

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 900 118 269 675 267 990 0 1 437 783 100,00%

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

Privat kontant finansiering

Offentlig finansiering

Direktfinansiering (arbeid m.m.)

 
 
 
 
 


