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Projekt: EU – IDROTTEN – FRIVILLIGHETEN 
 
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, Värmlands idrottsförbund, 16-873200-7714 för ovan nämnda projekt.  
 
Stödet tas ur budgeten för det prioriterade området Attraktiv livsmiljö, och avser 
projektkostnader för perioden 2010-04-01 till 2010-12-15. Stödet uppgår till 52,63 % av 
stödmottagarens redovisade, betalda och godkända kostnader, dock högst 100 000 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 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 (2010-12-15) 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   Annica Westerlund 
Interreg Sverige-Norge   
 
 
     
Vid frågor kring detta ärende kontakta ansvarig handläggare vid beredningssekretariatet i 
delområdet Inre Skandinavien 
 
Handläggarens namn: Magnus Dagerhorn 
Organisation: Länsstyrelsen Värmland 
Telefonnummer: +46 (0)54 197045 
E-post: magnus.dagerhorn@lansstyrelsen.se
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Motivering/begrunnelse för beslutet/vedtaket 
Projektet stämmer till mål och innehåll väl överens med innehållet i programmet för Interreg Sverige-
Norge. Projektet bedöms vara viktigt när det gäller att utreda förutsättningarna för hur idrottsrörelsen i 
Sverige och Norge ytterligare kan bidra till en fortsatt positiv utveckling i regionen i olika avseenden. 
Under utarbetandet av ansökan för projektet fick de sökande besked om att det varit önskvärt med ett 
bredare angreppssätt, som skulle ha resulterat i att en större del av frivilligrörelsen studerades. De sökande 
konstaterade dock att det skulle bli ett alltför omfattande och komplicerat arbete med tanke på att den 
samlade frivilligsektorn är så stor och mångfacetterad. Detta bedömdes av de sökande inte vara möjligt, 
varför föreliggande projekt endast behandlar idrottens roll och betydelse. Projektet bör som en del av 
projektet, om och där det är relevant, ta del av den kunskap och de erfarenheter som upparbetats i det 
pågående Interreg Sverige-Norge projektet ”Idrottens betydelse för samhällsutvecklingen”, N30441-59-
09.   
 
Projektbeskrivning 
 
BAKGRUND 
En viktig del i regionens attraktivitet är tillgången till fritidsaktiviteter och ett rikt kulturliv. I  programmet 
för Interreg Sverige-Norge konstateras att "en grundläggande förutsättning för en långsiktigt hållbar 
utveckling är att ungdomars behov och utvecklingsmöjligheter tilllgodoses". Programmet betonar särskilt 
att "ett brett fritids- och kulturutbud bidrar till kreativt skapande bland bland unga kvinnor och män".  
  EU-kommissionen skriver i sin Vitbok om idrotten att "Idrott spelar en allt större social och ekonomisk 
roll och lämnar ett väsentligt bidrag till EU:s strategiska mål om solidaritet och välfärd" och att man "är 
medveten om idrottens viktiga rolll i det europeiska samhället". För att möta de nya hot och utmaningar 
som idrotten står inför (kommersiell press, utnyttjande av unga idrottsutövare, doping, rasism, våld etc.) 
arbetar kommissionen för att "tillhandahålla en strategisk orientering för idrottens roll i EU” där man för 
en debatt om särskilt viktiga frågor och vill göra idrotten synligare och öka öka befolkningens medvetande 
om de behov och särskilda förhållanden som gäller för idrotten. I maj 2010 förväntas Kommissionen inom 
ramen för fortsatta förberedande aktiviteter utlysa ett nytt Call, som kommer att innehålla möjligheter för 
frivilligaktiviteter. 
I november 2009 beslutade Europeiska unionens råd att utlysa år 2011 som det "Europeiska 
frivillighetsåret". I bakgrunden till initiativet understryks bland annat hur viktigt frivilligarbetet är inom en 
rad olika samhällssektorer, inte minst i kristider och att frivilligsektorn har en stor men underutnyttjad 

Projektnamn/prosjektnavn EU – IDROTTEN - FRIVILLIGHETEN 
Prioriterat/prioritert område Attraktiv livsmiljö 
Huvudsaklig inriktning är 
insatser: 

Insatser för folkhälsa 

Projektet är en förstudie JA 
Svensk sökande/organisationsnr Värmlands idrottsförbund 16-873200-7714 
Norsk søker/organisasjonsnr Akershus idrettskrets 970 477 268 
Projektledare/prosjektleder Björn Hellqvist 
Kategori   61
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potential för den sociala och ekonomiska utvecklingen av Europa. Med frivillighetsåret vill 
Kommissionen skapa bättre förutsättningar för frivilligsektorn. Man har avsatt särskilda medel (för 
förberedande aktiviteter under år 2010 och medel för olika typer av aktiviteter under år 2011). Man vill 
involvera alla nivåer och skriver att många aktiviteter kommer att organiseras underifrån. 
I de regionala utvecklingsprogrammen för de tre berörda regionerna finns idrotten och frivilligsektorn 
behandlad i ett flertal viktiga sammanhang.  
Det är mot denna bakgrund som Akershus idrettskrets, med aktivt stöd från Akershus Fylkeskommune, 
kontaktat Värmlands idrottsförbund och Västergötlands idrottsförbund om ett fördjupat samarbete. De två 
idrottsförbunden och idrettskretsen har efter samråd med sitt respektive Regionförbund och sitt fylke 
beslutat sig för att gemensamt arbeta vidare och i ett första steg söka medel från Interreg Sverige-Norge 
för en förstudie (småprojekt). 
 
PROJEKTMÅL 
Det överordnade målet för småprojektet är att ha definerat vision och överordnat mål för ett tilltänkt 
huvudprojekt (som genomförs under år 2011) samt utreda huvudprojektets arbetsuppgifter, organisation, 
möjliga finansieringskällor och tidplan.  
Effektmålet är att ha etablerat förutsättningar för att starta upp ett huvudprojekt Interreg Sverige-Norge 
(alternativt flera separata aktiviteter som kan finansieres via olika EU-Calls) som kan fungera som 
medvetandegörare och klargöra idrottens medverkan och betydelse när det gäller att utveckla såväl de 
enskilda regionerna, som Europa. 
 
HUVUDAKTIVITETER  
Huvudaktiviteter i förstudien är att  
A. Utreda hur följande frågor kan och bör hanteras i ett kommande huvudprojekt; 1. Individuellt 
medlemskap, 2. Idrottens organisationsmodell, 3. Idrottens immateriella värden, 4. Idrottens materiella 
värden, 5 Samarbetet mellan idrott och offentlig sektor.  
B. Presentera underlag för och komplett förslag till kommande huvudprojekt (vision, mål, målgrupper, 
aktiviteter, organisation, budget etc.) 
C. Utreda hur andra deltagare (svenska, norska, samt eventuellt andra EU-länder) kan delta i kommande 
huvudprojekt 
 
PROJEKTORGANISATION 
För genomförandet tillsätts en gemensam projektgrupp med en representant från Akershus Idrettskrets, 
Norges Idrettsforbund, Värmlands Idrottsförbund, Västergötlands Idrottsförbund och Svenska 
Riksidrottsförbundet. Som styrgrupp för projektet fungerar ordföranden i respektve organisation. 
Fylkeskommunen och Regionförbundet kan utse representanter som kan adjungeras till projekt- och 
styrgruppen. 
 
Mål 
Det direkta målet med förstudien är att närmare undersöka förutsättningarna för genomförande och 
finansiering av ett planerat huvudprojekt och/eller andra aktiviteter som rör idrottens möjligheter och 
förutsättningar att spela en aktiv roll i regionernas sociala och ekonomiska utveckling. 
 
Målgrupp och mottagare av resultatet 
Målgrupper för förstudien är dels idrottens olika organisationer och samarbetspartners, och dels olika 
tänkbara medfinansiärer på lokal, regional, nationell och EU-nivå. 
 
Projektets gränsregionala mervärde 
Idrotten har många likheter i Norge och Sverige, men idrottsrörelsen på ömse sidor om gränsen har olika 
specialkompetenser och praktiska erfarenheter som kan användas för ömsesidigt erfarenhetsutbyte och 
lärande över gränsen. Likheten i grunden, men de olika speciallösningar som används i svensk respektive 
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norsk idrott kan användas för att ytterligare stärka idrottens möjligheter att medverka till utveckling av en 
attraktiv livsmiljö, det är bland annat detta som förstudien ska fokusera på.   
 
Information och resultatspridning 
Information om förstudien kommer att spridas via idrottsförbundens och idrettskretsens hemsidor. 
 
Projektets miljöarbete 
Inom miljöområdet har idrotten arbetat aktivt under lång tid. Förstudien kommer att undersöka hur och på 
vilket sätt den svenska idrottsrörelsens klimatpolicy som antogs på Sveriges Riksidrottsförbunds stämma 
år 2009 ska kunna implementeras i de enskilda idrottsföreningarna samt bland dess medlemmar och aktiva 
utövare. 
 
Projektets arbete med jämställdhet/likestilling 
Idrottsrörelsen har under lång tid bedrivit ett medvetet jämställdhetsarbete. Jämställdhet är en prioriterad 
fråga för idrottsrörelsen både i perspektivet av att ”idrotten är lika viktig för kvinnor som för män, för 
flickor som för pojkar”, som i perspektivet av att ”en jämställd idrott är en förutsättning för framgångsrik 
idrottsutveckling”. Rent historiskt har idrotten varit extremt mansdominerad och att ännu återstår en hel 
del arbete innan målet om en jämställd idrott har uppnåtts. Förstudien kommer bland annat att titta på hur 
fler kvinnor och flickor ska kunna attraheras till idrottsrörelsen. Förstudien kommer att omfatta en 
projektgrupp samt en styrgrupp. I projektgruppen ingår en kvinna och fyra män. För styrgruppen är 
ambitionen att andelen kvinnor och män ska vara jämt fördelad. Eftersom projektgruppen har en övervikt 
av män är det en mycket klar ambition att de ”sakkunniga” som kommer att anlitas i förstudien ska vara 
jämnt fördelade mellan könen. 
 
Projektets arbete för etnisk mångfald/integration 
Idrottsföreningar är i de flesta fall en naturlig mötesplats där människor kan mötas över olika sorts 
gränser. Genom att integrera barn och ungdomar med utomnordisk bakgrund kan idrotten dels minska 
utanförskapet, dels berika mångfalden och lyskraften i många av de arrangemang och tävlingar som 
idrotten anordnar. Samma förhållande gäller för personer med olika typer av funktionsnedsättning. Några 
stora utmaningar som idrotten arbetar med och som förstudien kommer att arbeta med, är hur speciellt 
flickor med utomnordisk bakgrund ska kunna integreras bättre och hur man inom idrotten ska kunna öka 
antalet frivilliga med utländsk bakgrund. 
 
 
Tid- och aktivitetsplan  
Aktivitet Startdatum Slutdatum 
Kontaktverksamhet 2010-04-01 2010-05-15 
Utreda frågor kring individuellt medlemskap 2010-05-15 2010-10-15 
Utreda frågor kring idrottens organisationsmodell 2010-05-15 2010-10-15 
Utreda idrottens immateriella värden 2010-05-15 2010-10-15 
Utreda idrottens materiella värden 2010-05-15 2010-10-15 
Utreda hur samarbetet idrott-offentlig sektor kan och bör hanteras 2010-05-15 2010-10-15 
Undersöka medverkan av andra deltagare 2010-06-01 2010-09-30 
Utarbeta underlag för och komplett förslag till huvudprojekt 2010-09-01 2010-11-15 
   
   
Planläggning av fortsatt verksamhet och användning av resultat efter 
projektslut 

 
2010-10-01 

 
2010-11-30 

Projektutvärdering och slutredovisning/projektevaluering og 
regnskapsavslutning 

 
2010-11-01 

 
2010-11-30 

Projektets start och slutdatum 2010-04-01 2010-12-15 
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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 0 
Antal kvinnor yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet. 0 4 
Antal män 15- 24 år som deltar i projektet. 0 0 
Antal män yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet. 0 8 
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 0 
Resultat indikatorer   
(A) Antal formella gränshinder som projektet bidrar till att undanröja. 0 0 
(A) Antal undanröjda upplevda gränshinder. 0 0 
(A) Antal kvinnor som deltar i gemensamma utbildningar och praktik. 0 0 
(A) Antal män som deltar i gemensamma utbildningar och praktik 0 0 
(A) Antal kvinnliga studenter som studerar del av sin utbildning i det 
andra landet. 

 
0 

 
0 

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

 
0 

 
0 

(A) Antal nyetablerade och vidareutvecklade gränsöverskridande kluster. 0 0 
(B) Etablerade institutionella samarbeten. 0 1 
(B) Nya och vidareutvecklade metoder för stads- och 
landsbygdsutveckling. 

 
0 

 
1 

 
Aktivitetsindikatorer för projektet 
(B) Projekt med inriktning folkhälsa 

 
 
Förväntade resultat och effekter 
Småprojektet förväntas resultera i ett kommande huvudprojekt, som syftar till att säkra idrottens 
möjligheter att medverka till en attraktiv livsmiljö. 
 
Förväntad gränsregionalt samarbete efter projektets slut 
Förstudien medverkar till ett fördjupat och breddat gränsregionalt samarbete mellan Idrottsförbunden,  
Idrettskretsen och lokala idrottsföreningar. 
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Ekonomi 
 

 

Faktiska kostnader 2010 2011 2012 2013 Summa SEK %
Egen personal inkl soc avg 21 700 21 700 10,85%
Externa tjänster 70 000 70 000 35,00%
Lokalkostnader 0 0 0,00%
Investeringar 0 0 0,00%
Resor 41 920 41 920 20,96%
Övriga kostnader 56 380 56 380 28,19%
Summa faktiska kostnader 190 000 0 0 0 190 000 95,00%
Externt offentligt 
direktfinansierade kostnader 10 000 10 000 5,00%
Summa svenska 
projektkostnader 200 000 0 0 0 200 000 100,00%

Faktiske kostnader 2010 2011 2012 2013 Summa NOK %
Eget personale inkl sos avg 33 000 33 000 16,50%
Eksterne tjenester 72 000 72 000 36,00%
Lokalkostnader 0 0 0,00%
Investeringar 0 0 0,00%
Reiser 61 000 61 000 30,50%
Övriga kostnader 34 000 34 000 17,00%
Sum faktiske kostnader 200 000 0 0 0 200 000 100,00%
Eksterne offentlige direkte 
finansierte kostnader 0 0 0,00%

Sum norsk prosjektkostnader 200 000 0 0 0 200 000 100,00%

Svensk projektbudget SEK

Norsk prosjektbudjett NOK
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Svensk finansieringsplan

Svensk nationell medfinansiering 2010 2011 2012 2013 Summa SEK %
Region Värmland 40 000 40 000 20,00%
Sveriges Riksidrottsförbund 40 000 40 000 20,00%
Värmlands Idrottsförbund 10 000 10 000 5,00%

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

Summa kontant finansiering 90 000 0 0 0 90 000 45,00%

Västergötlands Idrottsförbund 10 000 10 000 5,00%
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 10 000 0 0 0 10 000 5,00%
Summa svensk nationell 
medfinansiering 100 000 0 0 0 100 000 50,00%
Europeiska regionala 
utvecklings fonden 100 000 100 000 50,00%

52,63%
50,00%

Summa svensk offentlig 
finansiering inkl EG-
finansiering 200 000 0 0 0 200 000 100,00%

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 svensk privat 
medfinansiering 0 0 0 0 0 0,00%
Total svensk finansiering 200 000 0 0 0 200 000 100,00%

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 2010 2011 2012 2013 Summa NOK %
Akershus Fylkeskommune 50 000 50 000 25,00%
Akershus Idrettskrets 50 000 50 000 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%

Summa kontant finansiering 100 000 0 0 0 100 000 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 100 000 0 0 0 100 000 50,00%
Statliga IR-midler 100 000 100 000 50,00%

50,00%
50,00%

Summa norsk regional 
finansiering inkl statliga IR-
midler 200 000 0 0 0 200 000 100,00%

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 200 000 0 0 0 200 000 100,00%

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

Privat kontant finansiering

Offentlig finansiering

Direktfinansiering (arbeid m.m.)

 


