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Projekt: Idrettsanleggs betydning for samfunnsutvikling 
 
 
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 / Område UoU, 16-232100-0214, för ovan nämnda 
projekt. Projektet prioriterades av programmets styrkommitté 2009-12-16 och har tidigare 
prioriterats av det regionala prioriterande partnerskapet i berört delområde. 
 
Stödet tas ur budgeten för det prioriterade området Attraktiv livsmiljö, och avser 
projektkostnader för perioden 2009-10-15 till 2011-12-31. Stödet uppgår till 49,30 % av 
stödmottagarens redovisade, betalda och godkända kostnader, dock högst 816 945 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 december 2009, 30 
april 2010, 31 augusti 2010, 31 december 2010, 30 april 2011, 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. 
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Särskilda villkor:  
En idrottsanläggning i Röros ska tas med i projektet. Sör-Tröndelags idrettskrets ska ha representant 
i projektorganisationen, resursgrupp eller liknande. 
 
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 
 
    
 
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 
Interreg Sverige-Norge programmet stöder insatser för stads- och landsbygdsutveckling. En samordning 
över riksgränsen bidrar till att underlätta företagande, sysselsättning, innovationer samt satsningar på lokal 
service och infrastruktur.  
De komponenter som tillsammans bildar en livsmiljö med hög kvalitet är av stort värde för inflyttning, 
företagsetableringar och sysselsättning. Förmågan att ta gemensamt ansvar för närsamhället har varit och 
är en viktig ingrediens där aktiva ideella organisationer har en avgörande roll. Invånarnas stora 
engagemang och idérikedom spelar en viktig roll för gränssamarbetet. Drivkraften i engagemanget är ofta 
befolkningens lojalitet till sin bygd. Att arbeta med identitet och företagsamhet utifrån idrott och 
idrottsanläggningar är därför ett angeläget utvecklingsområde.  
Folkrörelsen är en viktig faktor i samhällsutvecklingen och projektet ska komplettera regionens 
idrottskunskap genom ytterligare kompetensutvecklingsansatser, enligt den Quarter-Helix modell som 
används i vissa delar av regionen. Den ideella idrottsverksamhetens betydelse för näringslivseffekter ska 
belysas och utvecklas. Projektet har också en mindre del privat finansiering. 
 
 
Sammanfattande projektbeskrivning 
Under 2008 slutförde Jämtlands läns landsting, tillsammans med Mittuniversitetet, FoU-projektet 
”Idrottens roll i lokal samhällsutveckling”. Det var ett Mål 1-projekt som studerade motivation och 
demokratiska principer i idrottsföreningar, samt idrottsföreningars påverkan på lokal sysselsättning, 
företagande och identitet. FoU-ansatsen genomfördes i Trångsviken och Ytterhogdal med omnejd och 
visade tydliga kopplingar mellan starka, demokratiska, idrottsföreningar och identitet och företagsamhet i 
de studerade bygderna. Resultaten återfördes löpande genom projektet till de medverkande aktörerna och 
genom seminarier i alla länets åtta kommuner i samverkan med J/H IF.  
I detta projekt ska Jämtlands läns landsting, Mittuniversitetet och Trøndelags Forsknings- och 
Utvecklingsinstitut samarbeta kring idrott och samhällsutveckling. Området är relativt svagt beforskat i 
bägge länderna och det finns därför behov av mer kunskap kring Sveriges och Norges största folkrörelse, 
särskilt inom det i nuläget aktuella området idrottsanläggningar och dess kopplingar till omgivande 
samhällsutveckling. 
Projektet har en tvärvetenskaplig karaktär med inslag av sociologi, psykologi, kulturgeografi och 
ekonomi. Forskningen kommer att bedrivas interaktivt, dvs. löpande och i nära samarbete med aktörer 
involverade i anläggningar eller utveckling av anläggningar. En tillämpbarhetsprincip kommer att nyttjas 
för resultatspridningen. Det innebär att utvunnen kunskap kommer att presenteras på ett sätt som gör det 
tillgängligt och lättsamt att ta del av.  
Exempel på områden och anläggningar som kommer att studeras är Stod och Bjugn i Tröndelag samt 
Föllinge och Svenstavik i Jämtland. Projektet kommer dessutom att integrera planeringen av 
idrottsanläggningsprojekt i Steinkjer och Östersund i analysen. 

Projektnamn/prosjektnavn Idrettsanleggs betydning for samfunnsutvikling 
Prioriterat/prioritert område Attraktiv livsmiljö 
Huvudsaklig inriktning är insatser: För stads-/by & landsbygdsutveckling 
Svensk sökande/organisationsnr Jämtlands läns landsting / Område UoU 16-232100-0214 
Norsk søker/organisasjonsnr Trøndelag Forskning og Utvikling AS 989 229 389 
Projektledare/prosjektleder Wilhelm Skoglund 
Kategori  61 Integrerade projekt för förnyelse av städer och landsbygd 
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Grunden i projektet är att undersöka på vilket sätt idrottsanläggningar skapar värdeskapande möten som 
leder till lokal/regional identitet, sysselsättning och engagemang. Koppling till andra projekt och 
organisationer finns. I Jämtland är en av målsättningarna att komplettera den idag huvudsakligen tekniska 
orienteringen av MiUNs Vintersportcentrum och kopplingar finns också till KK-stiftelsens och Jämtlands 
läns landstings projekt ”Drivkrafter för nya näringar”.  
I Trøndelag kobles prosjektet sammen med forskerprosjekt VRI Trøndelag "Innovasjon i nettverk", som et 
samarbeidsprosjekt mellom TFoU og Sintef - Global praxis. Prosjektet vil også kobles til pågående 
stedsutviklingsprosjekt ved TFoU/HiNT og HiNTs strategiske satsning på opplevelsesnæring.  
 
Intressenter utöver Jämtlands läns landsting, Trøndelag Forskning og Utvikling, Høgskolan i Nord-
Trøndelag, Mittuniversitetet och medfinansiären A4 Campus AB, som bland annat kommer att delta i styr- 
och referensgrupper, är inblandade kommuner, Länsstyrelser, J/H och Västernorrlands Idrottsförbund, NT 
och ST idrottsförbund samt idrottsföreningar i berörda kommuner. 
 
 
Förväntade resultat och egna resultatindikatorer 
Projektet har som mål att presentera kunskap om hur idrottsanläggningar på bästa sätt kan brukas för 
utveckling av identitet och stolthet, och därmed också utveckling av livskvalitet. Detta är i sin tur faktorer 
som resulterar i sysselsättning, ekonomisk tillväxt och attraktivitet. 
För att projektets resultat ska nå så många som möjligt kommer projektet att föra en aktiv kommunikation 
under hela projekttiden. Bland annat genom att ordna lärande arenor för kompetensutveckling med 
deltagare från de olika idrottsanläggningarna, samt relevanta aktörer från offentlig och privat sektor. 
Projektet ska mäta resultatet genom deltagandet av relevanta aktörer på projektets seminarier eller annan 
utåtriktad verksamhet. Tillämpning av kunskap som kommer ut ur projektet kommer att registreras 
kontinuerligt. Under projektettiden är målet att utveckla fyra kompetensutvecklingskoncept. Ett 
kompetensutvecklingskoncept är en användbar modell för utveckling av samhälle och näringsliv. 
 
 
Målgrupp och mottagare av resultatet 
Målgruppen för projektet är främst politiker, kommuner, landsting, företag, idrottsföreningar, användare 
av idrottsanläggningar och lokala samhällen som är förknippade med idrottsanläggningar. En viktig 
målgrupp i detta sammanhang är projektets referensgrupp.  
Dessutom kommer resultaten av projektet att publiceras i populärvetenskapliga artiklar och publikationer. 
 
 
Projektets gränsregionala mervärde/merverdi  
Den gränsöverskridande kompetensen är mycket viktig i projektet, eftersom kulturerna och miljön kring 
användning av idrottsanläggningar varierar. Detta ger också ett stort mervärde och potential för projektet i 
samarbetet över gränsen. Projektet kommer att bidra till att utveckla det interregionala arbetet i Nordens 
Gröna Bälte för kunskap om idrottsanläggningars betydelse för samhällsutvecklingen. Genom att 
samarbeta över gränsen stärks den samhällsvetenskapliga kunskapen om idrottens roll i 
samhällsutvecklingen. 
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Mervärde i projektet genom deltagande från 20 % - område  
Projektet får större genomslagskraft genom att det sträcker sig från kust till kust. 
Nätverk och kontaktytor blir större tack vare projektets utvidgade område. 
 
 
Organisation 
Projektorganisationen består av deltagare från Jämtlands läns landsting (verksamhetsområde Utbildning 
och Utveckling), Mittuniversitetet, Høgskolen i Nord-Trøndelag och Trøndelag Forskning og Utvikling. 
Projektledning placeras hos Jämtlands läns landsting (verksamhetsområde Utbildning och Utveckling). 
Det kommer att etableras en referensgrupp med deltagare från näringsliv, offentlig sektor och 
idrottsföreninger (tex A4 Campus AB, Jämtlands läns länsstyrelse, Vintersportscentrum, Campus Fosen, 
Steinkjerhallen AS, Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner, idrettskretser). 
 
Information och resultatspridning 
Projektet genomför löpande seminarier med målgruppen under projekttiden. Anpassade publikationer 
skickas till intressenterna och användarna av idrottsanläggningar samt beslutsfattare inom politik och 
närings- och föreningsliv. Till exempel en broschyr liknande "Idrottens roll i lokal samhällsutveckling", se 
http://www.jilu.se/anna/images/stories/Projekt/sportrapport.pdf. 
 
Projektets miljöarbete 
Projektet ska arbeta med  hur miljöhänsyn tas vid användning och planering av idrottsanläggningar. 
Både Jämtlands läns landstings och Trøndelag Forskning og Utvikling är organisationer som är aktiva 
inom miljöområdet och projektet följer de miljöpolicyer som finns utarbetade. 
 
Projektets arbete med jämställdhet/likestilling 
Projektet kommer att studera och återföra kunnskap och kompetens om planläggning och användning av 
idrottsanläggningar utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 
 
Projektets arbete för etnisk mångfald/integration 
Projektet kommer att studera och återföra kunskap och kompetens om planläggning och användning av 
idrottsanläggningar. Planläggning och användning som hindrar mångfald och integraton kommer att 
belysas och  diskuteras.  
 
Tid- och aktivitetsplan  
Aktivitet Startdatum Slutdatum 
Planläggnings-/uppstartsmöten projektgrupper 2009-10-15 2009-10-31 
Kunskapsinhämtning 2009-11-01 2011-06-30 
Sammanställningar/analyser av delresultat 2010-08-01 2010-09-30 
Återrapportering/lärandearena tillsammans med intressenter 2010-10-01 2011-06-30 
Utarbetande av presentationsmaterial 2011-08-01 2011-10-31 
Avslutningskonferens 2011-10-01 2011-10-31 
Löpande träffar med referensgruppen 2009-12-01 2011-11-30 
Planläggning av fortsatt verksamhet och användning av resultat efter 
projektslut 

2011-10-01 2011-11-30 

Projektutvärdering och slutredovisning/projektevaluering og 
regnskapsavslutning 

2011-11-01 2011-12-31 
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Projektets start och slutdatum 2009-10-15 2011-12-31 
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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 15 
Antal kvinnor yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet. 0 85 
Antal män 15- 24 år som deltar i projektet. 0 15 
Antal män yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet. 0 85 
Antal deltagande företag med kvinnligt ägande som deltar i 
projektaktiviteter. 

0 0 

Antal deltagande företag med manligt ägande som deltar i 
projektaktiviteter. 

0 0 

Antal deltagande företag med mixat ägande som deltar i projektaktiviteter. 0 20 
Resultat indikatorer   
(B) Etablerade institutionella samarbeten. 0 1 
(B) Nya och vidareutvecklade metoder för stads- och 
landsbygdsutveckling. 

0 4 

Aktivitetsindikatorer för projektet 
(B) Projektet utvecklar samarbete inom samhällsservice 

 
Förväntade långsiktiga resultat och effektindikatorer 
Kompetensutveckling som bidrar till långsiktig mobilisering i och runt idrottsanläggningar och utveckling 
av identitet, stolthet och attraktiv livsmiljö.  
Effektindikatorer i projektet har tagits fram genom att mäta det antal samhällsentreprenöriella och 
entreprenöriella aktiviteter som kommer att genomföras i projektet. 
 
Förväntat gränsregionalt samarbete efter projektets slut 
Fortsatt samarbete mellan Mittuniversitetet (också inkluderat Vintersportcentrum), Jämtlands läns 
landsting, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Trøndelag Forskning og Utvikling kring idrott och 
idrottsanläggningars roll i samhället. Starkare kopplingar mellan idrottsförbund, idrottsföreningar och 
nämnda institutioner. Etablering av kurs och utbildning inom samhällsvetenskaplig tillämpning av idrott 
och samhällskunskap. 
 
Ekonomi 
Av projektets svenska kostnader beräknas att 2 % kommer att uppstå i Västernorrlands län. Dessa 
kostnader ska särredovisas i ansökan om utbetalning av EU-stödet. 
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Faktiska kostnader 2009 2010 2011 2012 Summa SEK %
Egen personal inkl soc avg 93 000 647 835 392 165 1 133 000 66,57%
Externa tjänster 0 70 000 35 000 105 000 6,17%
Lokalkostnader 4 000 19 658 19 658 43 316 2,55%
Investeringar 0 0 0 0 0,00%
Resor 10 000 60 000 30 000 100 000 5,88%
Övriga kostnader 22 000 155 067 98 562 275 629 16,20%
Summa faktiska kostnader 129 000 952 560 575 385 0 1 656 945 97,36%
Externt offentligt 
direktfinansierade kostnader 22 500 22 445 44 945 2,64%
Summa svenska 
projektkostnader 151 500 975 005 575 385 0 1 701 890 100,00%

Faktiske kostnader 2009 2010 2011 2012 Summa NOK %
Eget personale inkl sos avg 51 000 509 650 509 650 1 070 300 66,89%
Eksterne tjenester 0 0 0 0 0,00%
Lokalkostnader 0 0 0 0 0,00%
Investeringar 0 0 0 0 0,00%
Reiser 10 000 49 850 49 850 109 700 6,86%
Övriga kostnader 2 000 9 000 9 000 20 000 1,25%
Sum faktiske kostnader 63 000 568 500 568 500 0 1 200 000 75,00%
Eksterne offentlige direkte 
finansierte kostnader 0 200 000 200 000 400 000 25,00%

Sum norsk prosjektkostnader 63 000 768 500 768 500 0 1 600 000 100,00%

Svensk projektbudget SEK

Norsk prosjektbudjett NOK

  
 
Specificering av övriga kostnader 
De indirekta kostnaderna svensk sida beräknas enligt tidigare godkänd modell - 21,6 % av projektets 
lönekostnad och uppgår till högst 244 576 kronor. 
 

Övriga kostnader 
Typ av kostnad Kostnad SEK 
Förbrukningsmaterial 5 000 
Kontorsmaterial, telefon och porto 5 000 
Informationsmaterial 10 000 
Böcker och trycksaker 10 000 
Indirekta kostnader  244 576 
Summa övriga kostnader 274 576 

 
Øvriga kostnader 
Typ av kostnad Kostnad NOK 
Informasjonsmateriell 10 000 
Bøcker og trykksaker 10 000 
Indirekte kostnader 0 
Summa øvrige kostnader 20 000 
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Svensk finansieringsplan

Svensk nationell medfinansiering 2009 2010 2011 2012 Summa SEK %
Jämtlands läns landsting 25 318 224 682 272 000 522 000 30,67%
KK-stiftelsen 25 317 224 683 0 250 000 14,69%

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 50 635 449 365 272 000 0 772 000 45,36%

Mittuniversitetet 22 500 22 445 0 44 945 2,64%
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 direktfinansiering 22 500 22 445 0 0 44 945 2,64%
Summa svensk nationell 
medfinansiering 73 135 471 810 272 000 0 816 945 48,00%
Europeiska regionala 
utvecklings fonden 73 135 471 810 272 000 816 945 48,00%

49,30%
50,00%

Summa svensk offentlig 
finansiering inkl EG-
finansiering 146 270 943 620 544 000 0 1 633 890 96,00%

A4 Campus AB 5 230 31 385 31 385 68 000 4,00%
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 5 230 31 385 31 385 0 68 000 4,00%
Total svensk finansiering 151 500 975 005 575 385 0 1 701 890 100,00%

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 %
Egenandelsfonden TFoU/HiNT 31 500 184 250 184 250 400 000 25,00%

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 31 500 184 250 184 250 0 400 000 25,00%

HiNT 0 200 000 200 000 400 000 25,00%
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 0 200 000 200 000 0 400 000 25,00%
Total norsk regional 
medfinansiering 31 500 384 250 384 250 0 800 000 50,00%
Statliga IR-midler 31 500 384 250 384 250 800 000 50,00%

66,67%
50,00%

Summa norsk regional 
finansiering inkl statliga IR-
midler 63 000 768 500 768 500 0 1 600 000 100,00%

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 63 000 768 500 768 500 0 1 600 000 100,00%

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

Privat kontant finansiering

Offentlig finansiering

Direktfinansiering (arbeid m.m.)

 


