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Projekt: Projekt Region Midt-skandinavia 
 
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, Strömsunds kommun, 16-212000-2486 för ovan 
nämnda projekt.  
 
Stödet tas ur budgeten för det prioriterade området ekonomisk tillväxt, och avser 
projektkostnader för perioden från 2008-01-01 till 2008-12-31. Stödet uppgår till 
51,58 % av stödmottagarens redovisade, betalda och godkända kostnader, dock 
högst 125 000 kronor. Utbetalt stöd kan inte heller vara större än 42,02 % 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. 
 
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.  

 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 (2008-12-31) 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   Örjan Berglund 
Interreg Sverige-Norge   
 
 
     
Vid frågor kring detta ärende kontakta ansvarig handläggare vid 
beredningssekretariatet i 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
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Motivering/begrunnelse för beslutet/vedtaket 
Inom det prioriterade området ekonomisk tillväxt innefattas integration över gränsen och att 
regionen ska bli tillgänglig och erbjuda goda förutsättningar för arbetsmarknad, handel och annan 
interaktion som genererar ekonomisk tillväxt. 
Ett av effektmålen för prioriterat område ekonomisk tillväxt är ökad tillgänglighet till och inom 
regionen, dvs. infrastruktur och undanröjande av gränshinder. 
Projektet har således starkt stöd i Interregprogrammet Sverige Norge 2007 – 2013. 
Projektet är också väl förankrat i de regionala planer och strategier som upprättas för Tröndelag 
och Jämtlands län. 
 
Projektbeskrivning 
Lierne och Röyrviks kommuner på norska sidan samt Frostviken i Strömsunds kommun och 
Hotagen i Krokoms kommun är beläget i ett fjällområde långt från städernas tillväxtområden. I 
regionen bor ca 3 450 invånare spridda över en stor areal. Den demografiska utvecklingen i 
området är ett problem när andelen äldre ökar samtidigt som andelen yngre minskar. 
Befolkningsutvecklingen i regionen har under många år varit negativ och i nuläget minskar 
invånarantalet med ca 1 procent årligen.  
 
Tidigare Interregprojekt i området har identifierat ett antal samarbetsområden för att upprätthålla 
servicefunktioner och skapa arbetstillfällen på svensk och norsk sida. Projektet ska vidareutveckla 
samverkan över kommun och riksgräns och har för avsikt att efter denna förstudie inkomma med 
en större Interreg-ansökan.  
 
Mål 
Målet med projektet är att ytterligare konkretisera möjliga samarbetsområden inom 
näringslivsutveckling, kompetensförsörjning, offentlig verksamhet m m i syfte att upprätthålla och 
sedan öka invånarantalet i regionen.  
 
 
 

Projektnamn/prosjektnavn Projekt Region Midt-skandinavia 
Prioriterat/prioritert område Ekonomisk tillväxt 
Huvudsaklig inriktning är 
insatser: 

Mot gränshinder 

Projektet är en förstudie JA 
Svensk sökande/organisationsnr Strömsunds kommun 16-212000-2486 
Norsk søker/organisasjonsnr Lierne kommune 972 417 936 
Projektledare/prosjektleder Steinar Bach 
Kategori  9 Andra åtgärder för att stimulera forskning och 

innovation samt entreprenörskap i små och medelstora 
företag 



 

 

Målgrupp och mottagare av resultatet 
Invånare och företag i Lierne och Röyrviks kommuner på norska sidan samt Frostviken i 
Strömsunds kommun och Hotagen i Krokoms kommun. 
 
Projektets gränsregionala mervärde 
Genom samverkan över kommun och riksgräns i den Midt-Skandinaviska regionen skapas 
förutsättningar för en mer effektiv resursmobilisering. Regionens gemensamma marknad 
synliggörs för såväl arbete som privat och offentlig service inom ett geografiskt område. Företag 
och myndigheter i regionen engageras och det skapas ett erfarenhetsutbyte samtidigt som nya 
branscher kan växa fram och skapa arbetstillfällen. Att arbeta på andra sidan riksgränsen är inget 
nytt i regionen men kan genom ytterligare samverkan öka och förenklas administrativt. Dessa 
socialekonomiska mervärden är av stor betydelse i regionen. Det politiska mervärdet består i den 
ömsesidiga tilliten som skapas genom ökade kontakter över gränsen. 
 
Information och resultatspridning 
Under projekttiden kommer det tydligt att framgå att detta är ett Strukturfondsfinansierat projekt. 
Samtliga deltagare vid offentliga möten och andra sammanhang kommer att erhålla information 
om att detta är ett exempel på vad EU:s fonder kan möjliggöra genom vårt europeiska samarbete. 
Informationsblad kommer att skickas ut i regionen för löpande information till berörda invånare 
via Li-Nytt, Hi du hörd?, Föllingeservern, Frostviksbladet med flera. Projektets resultat kommer 
att kommuniceras till alla intresserade och vara tillgänglig på projektdeltagarnas respektive 
hemsidor på Internet. En doktorand vid Mitt Universitetet kommer att följa projektet och publicera 
artiklar som skrivs under projektperioden. Vid kontakt med media informeras om att detta är ett 
projekt som finansieras via Europeiska regionala utvecklingsfonden. 
 
Projektets miljöarbete 
Projektet har en tydlig inrikting på naturturism och övriga verksamheter som präglas av ett 
uthålligt miljötänkande. Utveckling av infrastrukturen är en förutsättning för ett modernt uthålligt 
samhälle. Utbyggnad av kollektivtrafik i regionen skulle minska utsläppen i ett område som idag 
kännetecknas som fordonstätt på grund av arbetspendling. Avståndsoberoende tjänster kan med 
hjälp av modern teknik minska miljöbelastningen i ett geografiskt område som har långa avstånd 
till större samhällen/städer med komplett utbud av servcie.  
Projektet kommer att följa de miljöpolicys som respektive medverkande kommun arbetar efter. 
 
Projektets arbete med jämställdhet/likestilling 
Ambitionen är att både män och kvinnor i samma omfatttning deltar i projektets olika aktiviteter. 
Åldersfördelningen är också betydelsefull i arbetet för att skapa en region som attraherar alla 
människor oavsett var i livet man befinner sig.  
De av kommunerna framtagna jämställdhetsplanerna ska beaktas i projektarbetet. 
 
Projektets arbete för etnisk mångfald/integration 
Det långsiktiga målet är att öka befolkningen i regionen genom att skapa ett attraktivt geografiskt 
område som lockar nya invånare. En mångfald av människor med olika ursprung och bakgrund 
skapar utveckling av näringsliv och samhälle. Genom att välkomna och integrera nya invånare i en 
region uppstår mervärden som ytterligare attraherar nya människor att flytta till regionen. Det blir 
en positiv trend! 
 
Tid- och aktivitetsplan 
 
Aktivitet Startdatum Slutdatum 
Konkretisering av samarbetsområden inom regionen 2008-01-01 2008-12-01 
Styrgruppsmöten 2008-01-01 2008-12-01 



 

 

Uppstartskonferens 2008-02-18 2008-04-30 
Branschvisa företagsträffar 2008-03-01 2008-10-31 
Marknadsföring av projektet samt informationsspridning 2008-02-01 2008-12-01 
Kommunikation med berörda myndigheter/verksamheter 2008-01-01 2008-12-01 
Planläggning av fortsatt verksamhet och användning av resultat efter 
projektslut 

2008-06-01 2008-09-10 

Projektutvärdering och slutredovisning/projektevaluering og 
regnskapsavslutning 

2008-10-01 2008-12-01 

Projektets start och slutdatum 2008-01-01 2008-12-31 
 
 
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.  10 
Antal kvinnor yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet.  40 
Antal män 15- 24 år som deltar i projektet.  10 
Antal män yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet.  40 
Antal deltagande företag med kvinnligt ägande som deltar i 
projektaktiviteter. 

 2 

Antal deltagande företag med manligt ägande som deltar i 
projektaktiviteter. 

 5 

Antal deltagande företag med mixat ägande som deltar i projektaktiviteter.  7 
Resultat indikatorer   
(A) Antal formella gränshinder som projektet bidrar till att undanröja.  1 
(A) Antal undanröjda upplevda gränshinder.  1 
(A) Antal kvinnor som deltar i gemensamma utbildningar och praktik.  2 
(A) Antal män som deltar i gemensamma utbildningar och praktik  2 
(A) Antal nyetablerade och vidareutvecklade gränsöverskridande kluster.  4 
(B) Etablerade institutionella samarbeten.  1 

 
Aktivitetsindikatorer för projektet 
(A) Projektet syftar till att förbättra företagsklimat, entreprenörskap, FoU och innovationer 

 
 
Förväntade resultat och och effekter 
Ett resultat från småprojektet blir den kommande Interregansökan som ska ta sin utgång från 
projektets resultat. Ytterligare finna former och metoder för samverkan över kommun- och 
riksgräns i ambitionen att på längre sikt bilda en officiell geografisk region. 
 
 
Förväntad gränsregionalt samarbete efter projektets slut 
Verkställighet av de resultat som småprojektet konkretiserar. De nätverk/kluster som bildas 
kommer att jobba vidare under kommande projektperiod. Det upparbetade kontakterna på 
kommunal nivå upprätthålls vidare genom fortsatt samverkan inom befintliga och eventuellt nya 
områden. 
 
 
 
 



 

 

Ekonomi 
 
Svensk projektbudget SEK 
Faktiska kostnader 2008 2009 2010 2011 Summa SEK % 
Egen personal inkl soc avg 55 302       55 302 18,59%
Externa tjänster 172 500       172 500 57,98%
Lokalkostnader 0       0 0,00%
Investeringar 0       0 0,00%
Resor 14 567       14 567 4,90%
Övriga kostnader 0       0 0,00%

Summa faktiska kostnader 242 369 0 0 0 242 369 81,47%

Externt offentligt 
direktfinansierade kostnader 55 131       55 131 18,53%

Summa svenska 
projektkostnader 297 500 0 0 0 297 500 100,00%
  
Norsk prosjektbudjett NOK 
Faktiske kostnader 2008 2009 2010 2011 Summa NOK % 
Eget personale inkl sos avg 260 000       260 000 72,58%
Eksterne tjenester 20 000       20 000 5,58%
Lokalkostnader 6 250       6 250 1,74%
Investeringar 0       0 0,00%
Reiser 30 000       30 000 8,37%
Övriga kostnader 42 000       42 000 11,72%
Sum faktiske kostnader  358 250 0 0 0 358 250 100,00%

Eksterne offentlige direkte 
finansierte kostnader         0 0,00%

Sum norsk 
prosjektkostnader 358 250 0 0 0 358 250 100,00%
       

 
 



 

 

Svensk finansieringsplan

Svensk nationell medfinansiering 2008 2009 2010 2011 Summa SEK %
Strömsunds kommun 86 250 86 250 28,99%
Krokoms kommun 31 119 31 119 10,46%

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 117 369 0 0 0 117 369 39,45%

Krokoms kommun 55 131 55 131 18,53%
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%

Summa direktfinansiering 55 131 0 0 0 55 131 18,53%
Summa svensk nationell 
medfinansiering 172 500 0 0 0 172 500 57,98%
Europeiska regionala 
utvecklings fonden 125 000 125 000 42,02%

51,58%
42,02%

Summa svensk offentlig 
finansiering inkl EG-
finansiering 297 500 0 0 0 297 500 100,00%

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 svensk privat 
medfinansiering 0 0 0 0 0 0,00%
Total svensk finansiering 297 500 0 0 0 297 500 100,00%

Offentlig finansiering

Direktfinansiering (arbete m.m.)

Privat kontant finansiering

EG-andel av finansiering av faktiska kostnader
EG-andel av offentlig finansiering

 



 

 

Norsk finansieringsplan

Norsk regional medfinansiering 2008 2009 2010 2011 Summa NOK %
Nord- Tröndelags Fylke 100 000 100 000 27,91%
Lierne kommune 66 625 66 625 18,60%
öyrvik kommune 66 625 66 625 18,60%

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

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

Summa kontant finansiering 233 250 0 0 0 233 250 65,11%

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 233 250 0 0 0 233 250 65,11%
Statliga IR-midler 125 000 125 000 34,89%

34,89%
34,89%

Summa norsk regional 
finansiering inkl statliga IR-
midler 358 250 0 0 0 358 250 100,00%

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 358 250 0 0 0 358 250 100,00%

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

Privat kontant finansiering

Offentlig finansiering

Direktfinansiering (arbeid m.m.)

 


