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Projekt: Rondell 
 
Beslut om EG-medel 
Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige – Norge, 
länsstyrelsen i Jämtlands län, beslutar att ur Europeiska regionala utvecklingsfonden bevilja 
stöd till den svenska parten, Jämtlands läns landsting 16-232100-02148, för ovan nämnda 
projekt. Projektet har prioriterats av programmets styrkommitté och det regionala 
prioriterande partnerskapet i berört delområde. 
 
Stödet tas ur budgeten för det prioriterade området attraktiv livsmiljö, och avser 
projektkostnader för perioden 2008-01-01 till 2010-12-31. Stödet uppgår till 50,00 % av 
stödmottagarens redovisade, betalda och godkända kostnader, dock högst 2 000 000 kronor. 
Utbetalt stöd kan inte heller vara större än 50,00 % av den verifierade svenska offentliga 
finansieringen. 
 
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.  
Ansökan om utbetalning av EU-medel ska göras enligt följande plan (se även § 5 i ovan 
nämnda föreskrifter): 
 
 Den första ansökan om utbetalning skall göras senast tre månader efter datum för beslut. 
 Ansökan om utbetalning ska därefter göras fortlöpande senast var 6:e månad, dock alltid 

per kalenderårsskifte. Ett lämpligt intervall är 3-4 ansökningar om utbetalning per 
kalenderår. 

 Den sista ansökan om utbetalning skall göras senast två månader efter projektets 
slutdatum enligt beslut om stöd. Observera att inga kostnader efter projektets slutdag 
(2010-12-31) 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@z.lst.se 
 831 86  Östersund   w

 
Särskilda Villkor:  
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.  
 
Övrigt: Vid genomförande av projekt kan programmanualen följas där tolkningar av ovan 
nämnda regelverk, råd och principer för genomförande av projektet framgår.  
 
 
Rekvisitioner och lägesrapporter samt slutrapport ska skickas till Länsstyrelsen, Interreg, 
Nationella kontrollanten, 831 86 Östersund. 
 
 
För förvaltande myndighet 
 
 
 
………………………………… 
Anita Sandell   ………………………………… 
Programansvarig   Örjan Berglund 
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.von.essen@z.lst.se



N30441_30_08_Beslut_Rondell 

 

 
 
Motivering/begrunnelse för beslutet/vedtaket 
 
Projektet har definierat en Rondell som en eller flera nyckelpersoner som jobbar med ungdomar. En Rondell 
fungerar för ungdomarna som just rondeller – cirkulationsplatser – en vägledare och guide. Projektet bygger 
vidare på det arbete som projektet tre6ti startade. Det handlar om att kompetensutveckla de ledare som 
arbetar med ungdomar med syftet att utveckla ungdomarnas kultur- och fritidsverksamhet. 
 
Ett av effektmålen inom Interreg-programmets prioriterade område attraktiv livsmiljö är ökad kulturell 
mångfald och livskvalitet. Även inom insatsområdet kultur och kreativitet beskrivs betydelsen av att 
utveckla det gemensamma kulturarvet för att öka attraktionskraften för såväl den enskilde som regionen som 
helhet. Av de exempel som kan stödjas nämns både utveckling av kultur utifrån ungdomars intressen och 
insatser för bildande av nya kulturinstitutioner över gränsen. 
 
I de regionala strategierna och planerna betonas att miljön i regionen ska upplevas som kreativ och tillåtande 
av ungdomarna och locka till inflyttning. Väl utvecklade kommunikationer och ett brett fritids- och 
kulturutbud bidrar till kreativt skapande bland ungdomar. 
 
Projektet har således starkt stöd både i program och regionala utvecklingsstrategier. 
 
Sammanfattande projektbeskrivning 
 
Rondeller finns idag oftast inom det offentliga, föreningar och frivilligorganisationer. Exempel är: ledare på 
fritidsgårdar, kulturskolelärare, samordnare för ungdomskultur, ungdomskonsulenter, föreningsaktiva med 
ungdomsinriktning, handledare inom arbetsmarknadsåtgärder, studentsamordnare, ungdoms- och 
kulturansvariga inom studieförbund m fl. Det behov som setts hos Rondellerna är att de ofta känner sig 
ganska isolerade och på de lägsta trappstegen i en organisation. De har svårt att till sin omgivning uttrycka 
och få gehör för det de gör och hur de vill utveckla sitt arbete med att skapa goda förutsättningar för 
ungdomarnas egna drivkrafter att skapa en meningsfull fritid. De upplever sig ofta ensamma om sina 
problem och saknar nätverk och infrastruktur som kan ge dem insikt om att flera andra har liknande 
problem. De saknar ofta förutsättningar att genomföra nya positiva saker som leder till förbättring för arbetet 
med ungdomarna. Ensamheten kan ibland förstärkas med stora geografiska avstånd. Projektägarna har 
verifierat dessa behov av en långsiktig och hållbar utveckling för Rondellerna i både Jämtland/Härjedalen 
och Tröndelag. Behoven är likartade överallt och det finns ett absolut mervärde att samarbeta över gränsen i 
denna fråga. 
 
De centrala parter som tillsammans drivit processen och diskuterat sig fram till projekt Rondell är Nord-
Tröndelag fylkeskommun, Jämtlands läns landsting och Naboer AB. Trondheim kommun och 
Västernorrland finns dessutom med i en dialog med projektet utanför projektbudgeten.  
 
Projektet kommer att fokusera på följande områden: 
1. Utveckla och skapa nätverk 
- Inventera Rondellerna och strukturera dessa.  

Projektnamn/prosjektnavn Rondell 
Prioriterat/prioritert område Attraktiv livsmiljö 
Huvudsaklig inriktning är 
insatser: 

För kultur och kreativitet 

Svensk sökande/organisationsnr Jämtlands läns landsting, 
Länskulturen 

16-232100-
0214 

Norsk søker/organisasjonsnr Nord-Tröndelag fylkeskommune 938 967 091 
Projektledare/prosjektleder Lennart Adsten 
Kategori/indeks rapport KRD 59 Utveckling av infrastruktur för kultur 
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- Rondellerna får mötas och kopplas samman i nätverk.  
- Nätverken med Rondeller hanteras på olika nivåer och har regelbundna träffar.  
- Operativa handlingsplaner och mötesplaner läggs upp för nätverken. 
- Alla nätverksgrupper får huvudmän/sammankallande som även kan hantera dessa nätverk efter 

projekttiden.  
- Under vägs sker uppföljningar och avstämningar gentemot nätverken. 
- Projektet kopplas även till befintliga ungdomsråd/ungdomsforum som t ex kan vara referenser till arbetet.  
  
2. Ge inspiration och kompetensutbyte 
- Studiebesök och inspirationsträffar genomförs. 
- Seminarier/workshops anordnas. 
- Kunskapsförmedling sker mellan och inom nätverken på olika sätt.  
- På det interregionala planet genomförs även kurser för Rondellerna. 
 
3. Kommunikationsutveckling  
- Ge rondellnätverken en röst/dialog gentemot politiker och tjänstemän.  
- Aktualisera ungdomars behov i samhällsdebatten  
 
4. Utveckla plattformar samt arbetsmetoder/verktygslådor 
- Informera varandra om bra arbetsmetoder och eventuellt förbättra dessa. 
- Nyttja befintliga plattformar t ex Idélabbet i Östersund och se på en vidareutveckling av detta samt ett 

motsvarande arbetssätt/koncept (Mc Ungdomshus) i Tröndelag med nytänkande i fokus.  
- Se över befintlig infrastruktur, tex. bland hemsidor, för att hjälpa Rondellerna. 
- Omsätta goda idéer till handling som kommit fram i projektet.  
- Dokumentera erfarenheter.   
- Stärka, förnya och utveckla strukturen med ungdomsråd i Nord-Tröndelag som sedan blir en modell att ta 

del av i Jämtland/Härjedalen och Västernorrland. 
 
Projektet ska särskilt undersöka behoven som finns hos de som jobbar med ungdomar som föredrar 
egenorganiserade aktiviteter (oorganiserad ungdom).     
 
Mål 
 
Projektets resultatmål är:  
- Med fokus på de ungas möjligheter att driva sina idéer, utöva sina intressen och påverka sina mötesplatser, 

skapa förutsättningar för Rondellerna att möta de ungas behov. 
- Rondellerna ska kartläggas 
- Rondellernas nätverk ska skapas på olika nivåer, utvecklas och vårdas för framtiden 
- Ge rondellerna motivation, inspiration och ökad kompetens. 
- Skapa bra kommunikationskanaler mellan parter som kan samverka i ungdomsfrågor. 
- Presentera och utveckla en välfylld "verktygslåda" som kan användas i arbete med ungdomar. 
- Skapa/utveckla väl fungerande och starka ungdomsråd i Nord-Tröndelag.      
 
 
Målgrupp 
 
Projektets primära målgrupp är Rondeller d v s de som arbetar med ungdomar 15-24 år. Dessa kommer att 
sökas inom det offentliga, föreningar, frivilligorganisationer samt de egenorganiserade. Indirekt kommer 
även projektet att tydligt påverka den sekundära målgruppen - ungdomarna - i deras vardag. Den långsiktiga 
och stora resultatavspeglingen önskar projektet ska komma ungdomarna till godo, men det kan göras bäst 
genom att hjälpa de som arbetar med ungdomar. Ungdomarnas ställning kommer också att stärkas genom 
utvecklingen av ungdomsråden. 
 
Projektets gränsregionala mervärde 
 
Det har konstaterats att behovet för Rondellerna är lika på båda sidor om gränsen. Genom att tillsammans 
med samlad kompetens utveckla och förbättra förutsättningarna för Rondellerna så uppnås en hävstång i 
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positiv bemärkelse jämfört med om var och en arbetar för sig själv. Projektet får genom gränsöverskridande 
samhandling också bredare och starkare nätverk samt effektivare resurshantering för att tillsammans kunna 
säkra ett långsiktigt fokus, som sträcker sig långt bortom projekthorisonten.    
 
Organisation 
 
De centrala parter som tillsammans drivit processen och diskuterat sig fram till projekt Rondell är 
Nord-Tröndelag fylkeskommun, Jämtlands läns landsting och Naboer AB (ett utvecklingsbolag som till 100 
% ägs av offentliga instanser i Jämtland och Tröndelag).  
 
Regional och lokal nivå 
En projektarbetare i Jämtland/Härjedalen och Nord-Tröndelag arbetar närmast rondellfolket på lokal och 
regional nivå. (60 % tjänst på vart ställe, dvs. totalt 120 %.) Dessa personer träffar med jämna mellanrum 
den interregionala gruppen. Informationsflödet ska kontinuerligt flyta genom alla nivåer i alla riktningar i 
projektet. Denna nivå arbetar också med att utveckla fungerande ungdomsråd på norsk sida. 
 
Interregional nivå 
En projektarbetare i Jämtland/Härjedalen och Nord-Tröndelag träffas kontinuerligt i denna grupp och 
koncentrerar sig på gränsöverskridande aktiviteter, dess effekter och framsteg. Kommunikationen mellan 
interregional nivå och lokal/regional nivå måste vara välfungerande med goda rutiner och insikt i varandras 
arbete. Dessa projektarbetare har en central roll att verkställa Interregsystemets krav, rapporter och 
formaliteter samt sätta samhandling i främsta rummet. Dimensioneringen är 60 % på vart ställe, dvs totalt 
120%. 
 
Ekonomiadministration 
Hos projektägarna finns ekonomiavdelningar som hanterar projektets ekonomi enligt direktiv från 
projektarbetare och projektledning.  
 
Information och resultatspridning 
 
Det ligger i projektets natur att kontinuerligt sprida information om projektets verksamhet, mål och resultat 
till olika instanser. Informationen ges i muntlig form, via protokoll, hemsidor, seminarier, workshop's och 
föredrag. Där kommer även de krav Interregprogrammet har på skyltning att tillgodoses. 
 
Projektets miljöarbete 
 
Genom projektets insatser kommer förutsättningarna att förbättra villkoren för "Rondellerna" i deras arbete 
med ungdomar och därigenom skapa bättre och intressantare tillvaro (livsmiljö) för ungdomarna i denna 
region. Nätverkets fokus på långsiktig samverkan borgar för att den positiva livsmiljöpåverkan kommer att 
bestå. I övrigt kommer projektet i alla moment både vad gäller aktiviteter och administration vara medveten 
om, och försöka minimera negativ miljöpåverkan genom att åka tåg, samåka när bil måste användas mm. 
 
Projektets arbete med jämställdhet/likestilling 
 
Enligt de analyser som gjorts kommer projektet i sitt genomförande att på alla plan ge samma möjligheter 
för båda könen. Resurserna i projektet kommer att fördelas ganska lika mellan män och kvinnor. Även 
resultaten kommer att ge likvärdiga effekter för båda könen.   
 
Projektets arbete för etnisk mångfald/integration 
Eftersom de nätverk som skapas i projektet är kopplat till ungdomar från alla samhällsklasser och ej 
selekterar etnisk bakgrund kommer alla att få samma möjligheter, därigenom blir ökad integration och 
mångfald en självklar effekt av projektarbetet. Dessutom kommer projektet att lägga extra energi på att 
supporta de som arbetar med ungdomar och som ej engagerar sig genom konventionell organisering. Dvs 
det är en ungdomsgrupp som normalt ej är så lätt att nå. Genom projektets åtgärder ges dessa ungdomar 
möjligheter att integreras i befintliga system så att de inte blir diskriminerade vad gäller resursfördelning 
från samhällets sida. 
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Tid- och aktivitetsplan  
 
Aktivitet Startdatum Slutdatum 
Inventera Rondeller och upprätta strukturer för dessa 2008-01-01 2010-10-30 
Nätverksträffar och handlingsplaner för nätverken 2008-01-01 2010-10-30 
Kunskapsförmedling mellan nätverk, sker även efter projekttiden 2008-01-01 2010-12-03 
Skapa/utveckla väl fungerande och starka ungdomsråd i Nord-Tröndelag 2008-01-01 2010-10-30 
Föreläsningar, seminarier/workshops och studiebesök 2008-01-01 2010-06-30 
Kurser på Interregional nivå för Rondellerna 2008-01-01 2010-06-30 
Inventering och implementering av goda idéer, metoder och verktyg 2008-01-01 2010-10-30 
Idélabb/ungdomshus – med utökad geografisk täckning och flexibilitet 2008-01-01 2010-06-30 
Temadagar i kommunerna, länet 2008-01-01 2010-06-30 
Säkerhetsställa nätverken till efter projekttiden 2010-10-01 2010-12-31 
Planläggning av fortsatt verksamhet och användning av resultat efter 
projektslut 

2010-10-01 2010-12-31 

Projektutvärdering och slutredovisning/projektevaluering og 
regnskapsavslutning 

2008-01-01 2010-12-31 

Projektets start och slutdatum 2008-01-01 2010-12-31 
 
 
 
Förväntat resultat av programindikatorerna för (A) Ekonomisk tillväxt eller (B) Attraktiva regioner) 
 
Övergripande indikatorer Antall ved prosjekt- 
 start slutt 
Antal kvinnor 15- 24 år som deltar i projektet. 0 35 
Antal kvinnor yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet. 0 25 
Antal män 15- 24 år som deltar i projektet. 0 35 
Antal män yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet. 0 25 
Antal deltagande företag med kvinnligt ägande som deltar i projektaktiviteter. 0 1 
Antal deltagande företag med manligt ägande som deltar i projektaktiviteter. 0 1 
Resultat indikatorer   
(A) Antal nyetablerade och vidareutvecklade gränsöverskridande kluster. 0 2 
(B) Nya och vidareutvecklade metoder för stads- och landsbygdsutveckling. 0 1 

 
Aktivitetsindikatorer för projektet 
(B) Projektet utvecklar samarbete inom samhällsservice 

 
 
Förväntade resultat och egna indikatorer  
 
Övriga förväntade resultat som kan ske under projekttiden är att det oformella samarbetet och kopplingen 
med Västernorrland och Trondheim utvecklas. Det är positivt och skapar synergieffekter både under och 
efter projekttiden. Projektet har ett långsiktigt fokus och med det menas att varje aktivitet funderar över hur 
effekten av aktiviteten ska kunna fortleva även efter projektets slut. Det innebär att även driftekonomiska 
aspekter vägs in. Därför räknar projektet med att de aktiviteter som beskrivs ska ge direkt eller indirekta 
effekter och bestående verkan även efter projektet har genomförts. Det gäller både nätverkens fortlevnad, 
effekter på ungdomars beteende och aktiveringsgrad som t ex hur "plattformar och vertygslådor" används i 
Rondellernas framtida vardag.   
 
Dessutom ska strukturen med ungdomsråd i Nord-Tröndelag, stärkas, förnyas och utvecklas. 
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Förväntad gränsregionalt samarbete efter projektets slut 
 
De nätverk som bildats i projektet förväntas bestå. Huvudmännen i projektet blir så inarbetade med varandra 
att framtida samarbeten ses som självklara. Insikten att hämta inspiration och kompetens från varandra 
kommer att finnas kvar. Liksom att gemensamt samtala om hur man kan, både nu och i framtiden, skapa 
goda förutsättningar för ungdomars utveckling och infrastrukturen runt dem. 
 
 
 
Ekonomi

Faktiska kostnader 2008 2009 2010 2011 Summa SEK %
Egen personal inkl soc avg 581 000 581 000 581 000 1 743 000 43,58%
Externa tjänster 235 000 230 000 223 000 688 000 17,20%
Lokalkostnader 9 000 18 000 18 000 45 000 1,13%
Investeringar 0 0 0 0 0,00%
Resor 20 000 25 000 20 000 65 000 1,63%
Övriga kostnader 435 500 576 000 447 500 1 459 000 36,48%
Summa faktiska kostnader 1 280 500 1 430 000 1 289 500 0 4 000 000 100,00%
Externt offentligt 
direktfinansierade kostnader 0 0 0 0 0,00%
Summa svenska 
projektkostnader 1 280 500 1 430 000 1 289 500 0 4 000 000 100,00%

Faktiske kostnader 2008 2009 2010 2011 Summa NOK %
Eget personale inkl sos avg 470 000 487 000 503 000 1 460 000 38,50%
Eksterne tjenester 200 000 200 000 200 000 600 000 15,82%
Lokalkostnader 0 0 0 0 0,00%
Investeringar 0 0 0 0 0,00%
Reiser 18 000 20 000 18 000 56 000 1,48%
Övriga kostnader 287 500 413 000 325 500 1 026 000 27,06%
Sum faktiske kostnader 975 500 1 120 000 1 046 500 0 3 142 000 82,86%
Eksterne offentlige direkte 
finansierte kostnader 180 000 250 000 220 000 650 000 17,14%

Sum norsk prosjektkostnader 1 155 500 1 370 000 1 266 500 0 3 792 000 100,00%

Svensk projektbudget SEK

Norsk prosjektbudjett NOK
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Svensk finansieringsplan

Svensk nationell medfinansiering 2008 2009 2010 2011 Summa SEK %
Jämtlands läns landsting 640 250 715 000 644 750 2 000 000 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%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%

Summa svensk nationell 
medfinansiering 640 250 715 000 644 750 0 2 000 000 50,00%
Europeiska regionala 
utvecklings fonden 640 250 715 000 644 750 2 000 000 50,00%

50,00%
50,00%

Summa svensk offentlig 
finansiering inkl EG-
finansiering 1 280 500 1 430 000 1 289 500 0 4 000 000 100,00%

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

Summa svensk privat 
medfinansiering 0 0 0 0 0 0,00%
Total svensk finansiering 1 280 500 1 430 000 1 289 500 0 4 000 000 100,00%

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 %
Nord-Tröndelag fylkeskommune 397 750 435 000 413 250 1 246 000 32,86%

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

Kommuner i N-T via N-T fylkesk. 130 000 200 000 170 000 500 000 13,19%
Nord-Tröndelag Barne- og ungdom 50 000 50 000 50 000 150 000 3,96%

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

Total norsk regional 
medfinansiering 577 750 685 000 633 250 0 1 896 000 50,00%

Statliga IR-midler 577 750 685 000 633 250 1 896 000 50,00%

60,34%
50,00%

Summa norsk regional 
finansiering inkl statliga IR-
midler 1 155 500 1 370 000 1 266 500 0 3 792 000 100,00%

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

Summa norsk privat 
medfinansiering 0 0 0 0 0 0,00%
Summa norsk finansiering 1 155 500 1 370 000 1 266 500 0 3 792 000 100,00%

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

Privat kontant finansiering

Offentlig finansiering

Direktfinansiering (arbeid m.m.)


