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Projekt: Förstudie HUSNYCKELN 
 
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, Stiftelsen Jamtli, 16-893200-0303 för ovan nämnda projekt.  
 
Stödet tas ur budgeten för det prioriterade området attraktiv livsmiljö, och avser projektkostnader 
för perioden 2009-06-01 till 2009-11-30. Stödet uppgår till 46,09 % av stödmottagarens 
redovisade, betalda och godkända kostnader, dock högst 125 000 kronor. Av den offentliga 
finansieringen kan EG:s andel uppgå till högst 49,76 %. 
 
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 (2009-11-30) är stödberättigande.  

 
 Av förstudien ska särskilt framgå vad gränsregionala mervärdet består av.
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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   Ulf Johansson 
Interreg Sverige-Norge   
 
 
     
Vid frågor kring detta ärende kontakta ansvarig handläggare vid beredningssekretariatet i 
delområdet Nordens Gröna Bälte: 
 
Michael von Essen 
Sekretariatet Interreg Sverige - Norge 
Länsstyrelsen Jämtlands län 
831 86 Östersund 
Tfn: 063 - 14 61 51 alt. 070 - 631 61 51 
E-post: Michael.vonEssen@lansstyrelsen.se
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Motivering/begrunnelse för beslutet/vedtaket 
Projektet är en förstudie som syftar till att lyfta fram gemensamma kulturmiljövärden inom delområdet 
Nordens Gröna Bälte. 
 
Genom århundraden har kulturgemenskapen utvecklats genom handel, sysselsättning, familjeband och 
kulturhistoria. Regionens mångskiftande kulturmiljöer berättar om människors livsvillkor från förhistorisk 
tid fram till idag och utgör därmed en del av vårt gemensamma kulturarv. Att utveckla det gemensamma 
kulturarvet är av betydelse för att öka attraktionskraften för såväl den enskilde invånaren som regionen 
som helhet. Genom att lyfta fram regionens kulturmiljöer kan man göra den mer attraktiv, något som kan 
bidra till att skapa arbetstillfällen och i förlängningen ge positiva effekter.  
Exempel på vad som kan stödjas 
• Samverkan mellan olika aktörer inom kultursektorn för vidare utveckling av kulturmiljöer 
• Insatser för integration mellan befintliga institutioner. 
• Informations- och kompetenshöjande insatser för spridning av kulturhistoria. 
Projektet har således starkt stöd i Interreg Sverige-Norge programmet. 
 
Nord-Trøndelag Fylkes kommun har inbjudits att delta i förprojektet men har tackat nej p.g.a resursbrist. 
De bör dock involveras i en eventuell huvudprojektansökan. 
 
 
Projektbeskrivning 
Projektet är en förstudie inför ett större interregprojekt på temat kulturmiljövärden - särskilt 
byggnadskultur - som utvecklingsresurs. Byggnadskulturen i Jämtlands län och Tröndelag uppvisar både 
likheter och skillnader, som baseras på regionens kulturarv. Kulturmiljöer och värdefulla byggnader bidrar 
i hög grad till regionens kulturprofil och attraktionskraft. För att utveckla ett positivt nyttjande och 
hantering av dessa kulturmiljövärden krävs ökad medvetenhet och samarbete mellan berörda parter. I 
förstudien ska behoven hos olika aktörer identifieras och metoder för samverkan, dialog och 
kunskapsöverföring utarbetas. Förstudien ska resultera i en gemensam projektplan där kurser, seminarier 
och internetbaserad information planeras vara viktiga inslag. Det större projektets avgränsningar, 
deltagare, inslag och kostnader ska klarläggas inom ramen för förstudien.  
 
 

Projektnamn/prosjektnavn Förstudie HUSNYCKELN 
Prioriterat/prioritert område Attraktiv livsmiljö 
Huvudsaklig inriktning är insatser: för kultur och kreativitet 
Projektet är en förstudie JA 
Svensk sökande/organisationsnr Stiftelsen Jamtli 16-893200-0303 
Norsk søker/organisasjonsnr Sør-Trøndelag fylkeskommune 938 634 556 
Projektledare/prosjektleder Projektledare ej utsedd 
Kategori  58 Skydd och bevarande av kulturarvet 
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Mål 
Målet är en genomarbetad förstudie som utarbetas under hösten 2009. Av förstudien ska framgå behoven 
av insatser på bägge sidor av gränsen, liksom fördelar och möjligheter för samverkan kring det byggda 
kulturarvet som utvecklingsresurs. En interregansökan ska under våren 2010 inlämnas, baserad på den 
genomförda förstudien. Förhoppningen är att ett större huvudprojekt ska kunna påbörjas under hösten 
2010. 
 
 
Målgrupp och mottagare av resultatet 
De viktigaste målgrupperna i förstudien är följande:  
- handläggare och politiker i den kommunala byggnadsförvaltningen i respektive län/fylke  
- förvaltare/ägare av byggnadsminnen/fredade byggnader i respektive län/fylke 
- länsstyrelsers/fylkeskommuners handläggare av kulturminnen 
 
 
Projektets gränsregionala mervärde 
Förstudien skapar samverkan mellan offentliga aktörer, som på bägge sidor gränsen arbetar med 
byggnadskultur och kulturmiljövärden. Idag är samverkan kring byggnadskultur på fylkesförvaltningsnivå 
mycket liten mellan Sör-Tröndelag och Jämtlands län, men något större när det gäller museerna. Projektet 
kommer att medföra ökade gränsöverskridande kontakter på tjänstemannanivå. Olika arbetssätt i de båda 
länderna ger en kreativ grund för utveckling av nya metoder för samverkan, dialog och 
kunskapsöverföring.  
 
 
Information och resultatspridning 
Information om det pågående förstudiearbetet kommer att ske i dialog med berörda aktörer. Resultatet 
kommer att presenteras vid seminarier samt på deltagarnas hemsidor. En slutrapport av projektet kommer 
att distribueras till samtliga berörda aktörer på bägge sidor gränsen. 
 
 
Projektets miljöarbete 
Kulturmiljön står i fokus för projektet eftersom projektets huvudsyfte är att utveckla samhällsdialogen 
kring kulturmiljö och kulturarv som utvecklingsresurs.  
 
 
Projektets arbete med jämställdhet/likestilling 
Både kvinnor och män kommer att engageras i projektet. Inom antikvariekåren utbildar sig och arbetar 
ungefär lika många män som kvinnor och detsamma gäller på samhällsförvaltningarna på kommunerna. 
Fastighetsägare som kommer i kontakt med och intresserar sig för bevarande och byggnadsvård är lika 
ofta män som kvinnor. 
 
 
Projektets arbete för etnisk mångfald/integration 
I projektet kommer inte bara majoritetssamhällets kulturarv att uppmärksammas utan även kulturmiljöer 
tillhörande minoritetsgrupper på bägge sidor gränsen. 
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Tid- och aktivitetsplan  
Aktivitet Startdatum Slutdatum 
Kartläggning av behov ,samråd med kommuner och fastighetsägare 2009-06-01 2009-09-30 
Utarbetande av projektplan och ny ansökan för huvudprojekt 2009-08-15 2009-10-31 
Redovisning och informationsspridning 2009-10-01 2009-11-30 
Planläggning av fortsatt verksamhet och användning av resultat efter 
projektslut 

2009-10-01 2009-11-30 

Projektutvärdering och slutredovisning/projektevaluering og 
regnskapsavslutning 

2009-11-01 2009-11-30 

Projektets start och slutdatum 2009-06-01 2009-11-30 
 
 
Förväntat resultat av programindikatorerna för (A) Ekonomisk tillväxt eller (B) Attraktiva 
regioner) 
Övergripande indikatorer Antal vid projekt- 
 start slut 
Antal kvinnor yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet. 0 20 
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 4 
Resultat indikatorer   
(B) Etablerade institutionella samarbeten. 0 1 
(B) Nya och vidareutvecklade metoder för stads- och 
landsbygdsutveckling. 

0 3 

 
Aktivitetsindikatorer för projektet 
(B) Projekt där kultur och kulturarv tillvaratas och utvecklas 

 
 
Övriga förväntade resultat och effekter 
Arbetet med förstudien kommer hos bägge ländernas kulturmiljöförvaltningar och byggnadsvårdare att 
generera ökad kunskap om det andra landets nuvarande förutsättningar, metoder och arbetssätt inom 
området kulturmiljö, byggnadsvård och byggnadskultur. 
 
 
Förväntad gränsregionalt samarbete efter projektets slut 
En upparbetad kontakt över riksgränsen, både mellan de utredande parterna (Sör-Tröndelag Fylke och 
Jamtli) och med andra regionala aktörer såsom enskilda kommuner, i fråga om kulturmiljö och byggt 
kulturarv på bägge sidor gränsen. Målet är att projektet/förstudien ska leda till att ett nytt och större 
samarbetsprojekt dras igång som förverkligar de insatser som föreslås i förstudien. 
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Ekonomi 
 

Faktiska kostnader 2009 2010 2011 2012 Summa SEK %
Egen personal inkl soc avg 231 200 231 200 85,25%
Externa tjänster 0 0 0,00%
Lokalkostnader 0 0 0,00%
Investeringar 0 0 0,00%
Resor 30 000 30 000 11,06%
Övriga kostnader 10 000 10 000 3,69%
Summa faktiska kostnader 271 200 0 0 0 271 200 100,00%
Externt offentligt 
direktfinansierade kostnader 0 0,00%
Summa svenska 
projektkostnader 271 200 0 0 0 271 200 100,00%

Faktiske kostnader 2009 2010 2011 2012 Summa NOK %
Eget personale inkl sos avg 201 600 201 600 80,64%
Eksterne tjenester 0 0 0,00%
Lokalkostnader 0 0 0,00%
Investeringar 0 0 0,00%
Reiser 40 000 40 000 16,00%
Övriga kostnader 8 400 8 400 3,36%
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 2009 2010 2011 2012 Summa SEK %
Stiftelsen Jamtli 61 200 61 200 22,57%
Länsstyrelsen Jämtlands län 65 000 65 000 23,97%

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 126 200 0 0 0 126 200 46,53%

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 126 200 0 0 0 126 200 46,53%
Europeiska regionala 
utvecklings fonden 125 000 125 000 46,09%

46,09%
49,76%

Summa svensk offentlig 
finansiering inkl EG-
finansiering 251 200 0 0 0 251 200 92,63%

Berghagens stiftelse 20 000 20 000 7,37%
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 20 000 0 0 0 20 000 7,37%
Total svensk finansiering 271 200 0 0 0 271 200 100,00%

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 %
Sör-Tröndelag fylkeskommune 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.)

 


