
Förvaltande myndighet Besöksadress Adress Kontakt  
 Interreg Sverige-Norge Köpmangatan 21 SE 831 86 ÖSTERSUND  +46 (0)63 14 60 00   

 Länsstyrelsen Jämtlands län    interreg.jamtland@lansstyrelsen.se 
 831 86 Östersund  
 www.interreg-sverige-norge.com 

 

 

 
 
BESLUT 
SMÅPROJEKT 
2009-03-26 

 
 

 
DIARIENUMMER 
S30441-144-08 

 
 
 

DELOMRÅDE 
IS 

 
 

                              Europeiska unionen 
 Europeiska regionala utvecklingsfonden 

 
Årjäng kommun 
Att:Gränskommittén Värmland-Östfold 
Box 906 
672 29 Årjäng 

 
 

 
 
 
Projekt: Framtidens tillgång på kapacitet och kompetens i äldreomsorgen-Förstudie 
 
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, Årjäng kommun, 16-212000-1835 för ovan nämnda projekt.  
 
Stödet tas ur budgeten för det prioriterade området Attraktiv livsmiljö, och avser projektkostnader 
för perioden 2008-10-15 till 2009-07-31. Stödet uppgår till 55,88 % av stödmottagarens 
redovisade, betalda och godkända kostnader, dock högst 95 000 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 (2009-07-31) är stödberättigande.  
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Övrigt:  
Projektets kostnadsbudget samt finansieringsplan har ändrats med anledning av att projektägarna 
under handläggningstiden har inkommit med en reviderad tidplan med önskemål om en förlängd 
projekttid tom 090731. Kostnadsbudget och finansieringsbudget har därför i handläggningen 
skönsmässigt fördelats över de tio månader som projektet förväntas att pågå. 
 
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: Inre Skandinavien 
 
Henrik Lindholm 
Länsstyrelsen Värmland 
054-197273 
henrik.lindholm@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. Ett av programmets effektmål inom det prioriterade området attraktiv livsmiljö är ”förbättrat 
samarbete för att förbättra hälsa, förebygga risker och öka säkerheten”. Den demografiska utvecklingen 
med en åldrande befolkning är en utmaning som många av regionens kommuner står inför. Genom en 
förbättrad samverkan över gränsen med syfte att finna lösningar som utvecklar äldreomsorgen så ökar 
även sannolikheten att lyckas möta denna utmaning.   
 
Projektbeskrivning 
En av Europas framtida utmaningar är att säkerställa tillgången på välutbildad arbetskraft för näringsliv 
och offentlig sektor i ett 10-20 års perspektiv.  
 
Samverkan över gränserna är en nödvändighet och man står idag inför en rad hinder men även möjligheter 
inför utvecklandet av denna samverkan. Gränsöverskridande samarbete handlar både om 
kunskapsöverföring och om ett gemensamt bättre resursutnyttjande för att på bästa sätt möte de 
utmaningar som finns redan idag och som kommer bli än större i framtiden.  
 
Kommunerna i Gränskommittén Värmland/Östfold ser hoten i framtiden men också möjligheterna att 
möta framtidens utmaningar med att fördjupa samarbetet. Detta för att klara att möta den demografiska 
utvecklingen som bl.a. innebär ett allt större behov av vård och omsorg och därmed ökat behov av 
välutbildad personal.  
 
Projektet är ett förprojekt som kommer att inrikta sig mot hur väl kommunerna lyckas i vården och 
omsorgen av äldre och gamla.  
 
Projektet skall inrikta sig på faktorer inom områdena: 
-Förebyggande arbete för äldre. 
-Påverkan på de anhörigas situation vid vård och omsorg av äldre och gamla. 
-Samarbetet med frivilligorganisationerna. 
-Samarbetet mellan offentlig och privat sektor.  
 

Projektnamn/prosjektnavn Framtidens tillgång på kapacitet och kompetens i 
äldreomsorgen 

Prioriterat/prioritert område Attraktiv livsmiljö 
Huvudsaklig inriktning är 
insatser: 

För folkhälsa 

Projektet är en förstudie JA 
Svensk sökande/organisationsnr Årjängs kommun 16-2120001835 
Norsk søker/organisasjonsnr Marker kommune 964944334 
Projektledare/prosjektleder Chatarina Segersten Larsson 
Kategori  76 
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Projektet önskar kartlägga möjligheterna för att säkra nödvändig kompetens med utgångspunkt i de 
personresurser som finns. Man skall utreda hur möjligheterna är för fortbildning och vidareutbildning. 
Projektet kommer bland annat att ta del av de resultat som framkommit från tidigare interregprojekt såsom 
ex ” hälsosammarbete över gränsen” samt ”Gränsborgare”.  
 
Andra aktiviteter kommer vara att hämta in underlag från tidigare utförda arbeten i andra delområden och 
regioner. De kommer också att arrangera seminarier för aktuella aktörer. Här skall man diskutera hur man 
kan dra nytta av norska och svenska erfarenheter när man skall ta fram lösningar på olika 
problemställningar.  
 
Förprojektet kommer att genomföras i ett mindre antal kommuner på grund av att man då får erfarenheter 
kring hur projektets resultat kan spridas till andra kommuner i Interregområdet. Projektet skall ta fram nya 
möjliga arbetssätt för att kunna ge andra kommuner möjligheten att vara delaktiga i projektet. 
 
Under hösten 2008 skall man hålla en konferens för berörd personal i de ansökande kommunerna för att i 
praktiken få ett ”nerifrån och upp” perspektiv på projektet. Till den konferensen ska alla kommuner i 
Interregområdet kunna komma med olika typer av inspel som eventuellt kan vara till nytta för det framtida 
arbetet.  
 
Mål 
Målet är att hitta metoder och arbetssätt för att i ett huvudprojekt arbeta för en effektivare 
resursanvändning inom området hälsa och omsorg för gamla och äldre. Målet är också att höja kompetens 
och status för motsvarande arbeten och därmed kunna rekrytera personal lättare, också personal med 
invandrar bakgrund, som skall kunna arbeta i hela gränsregionen både på den svenska och norska sidan. 
 
Målgrupp och mottagare av resultatet 
Projektets målgrupp kommer i förprojektet att vara kommuner och primärvården och satsningarna skall 
koncentreras på områden som berör äldre och gamla samt den personal och verksamheter som direkt eller 
indirekt påverkas av dessas situation.  
 
Geografiskt kommer förprojektet att omfatta Gränskommittén Värmland/Östfolds medlemskommuner. 
Målsättningen är emellertid att ett eventuellt huvudprojekt även skall omfatta kommuner i Akershus och 
Hedmark samt flera kommuner i Värmland. 
 
Projektets gränsregionala mervärde 
Om målet uppfylls så uppstår det gränsregionala mervärdet i att båda ländernas kompetenser förbättras 
liksom att möjligheterna till rekryteringen av ny personal förbättras samt att statusen för dessa 
yrkeskategorier höjs.  
 
Ett gemensamt och bättre resursutnyttjande förväntas att uppstå. 
 
Information och resultatspridning 
Förprojektet ska under hösten ha en konferens för berörd personal i de ansökande kommunerna. Till den 
konferensen skall alla kommuner i interregområdet kunna komma med olika typer av åsikter och 
synpunkter.  
 
Man skall i projektet utreda möjligheterna till att involvera Högskolor och Universitet i arbetet med 
metodutveckling inom temat.  
 
Projektets miljöarbete 
En högre kompetens inom kommunernas alla områden ger även positiva effekter på miljön.  
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Projektets arbete med jämställdhet/likestilling 
Högre status på ett yrke kommer att göra det mera attraktivt. Inom dessa yrkeskategorier så är ambitionen 
att öka andelen män.  
 
Projektets arbete för etnisk mångfald/integration 
Gemensam utbildning och kompetensutveckling gör att norska och svenska invånare på ett enklare sätt 
kan betrakta regionen som en gemensam arbetsmarknad. Detsamma gäller även de som tillhör 
minoritetsgrupper på båda sidor av gränsen. Projektets satsningar förväntas således att öka dessa gruppers 
möjligheter på arbetsmarknaden.  
 
Tid- och aktivitetsplan  
Aktivitet Startdatum Slutdatum 
Förankring av projektet 2008-10-15 2009-01-31 
Kartläggning  2009-01-31 2009-03-31 
Seminarium 2009-03-15 2009-04-30 
Konferens 2009-06-01 2009-06-30 
Sammanställning av material 2009-06-01 2009-06-30 
Rapportframställning 2009-06-01 2009-06-30 
Planläggning av fortsatt verksamhet och användning av resultat efter 
projektslut 

2009-06-01 2009-06-30 

Projektutvärdering och slutredovisning/projektevaluering og 
regnskapsavslutning 

2009-06-01 2009-06-30 

Projektets start och slutdatum 2008-10-15 2009-07-31 
 
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.   
Antal kvinnor yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet. 0 50 
Antal män 15- 24 år som deltar i projektet.   
Antal män yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet. 0 20 
Antal deltagande företag med kvinnligt ägande som deltar i 
projektaktiviteter. 

  

Antal deltagande företag med manligt ägande som deltar i 
projektaktiviteter. 

  

Antal deltagande företag med mixat ägande som deltar i projektaktiviteter.   
Resultat indikatorer   
(A) Antal formella gränshinder som projektet bidrar till att undanröja.   
(A) Antal undanröjda upplevda gränshinder. 0 1 
(A) Antal kvinnor som deltar i gemensamma utbildningar och praktik.   
(A) Antal män som deltar i gemensamma utbildningar och praktik   
(A) Antal kvinnliga studenter som studerar del av sin utbildning i det 
andra landet. 

  

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

  

(A) Antal nyetablerade och vidareutvecklade gränsöverskridande kluster.   
(B) Etablerade institutionella samarbeten. 0 1 
(B) Nya och vidareutvecklade metoder för stads- och 
landsbygdsutveckling. 
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Aktivitetsindikatorer för projektet 
(B) Projekt med inriktning folkhälsa 

 
 
Förväntade resultat och effekter 
Långsiktiga effekter är att det inleds ett samarbete inom kompetensutveckling och rekrytering av 
kompetens till vård och omsorgsyrkena  
 
 
Förväntad gränsregionalt samarbete efter projektets slut 
En ambition är att etablera ett samarbete som ökar kommunens attraktivitet som arbetsplats och som 
säkrar kommunernas behov av kompetens. 
 
 
Ekonomi 

 

Faktiska kostnader 2008 2009 2010 2011 Summa SEK %

Egen personal inkl soc avg 0 0,00%
Externa tjänster 36 000 84 000 120 000 63,16%
Lokalkostnader 0 0,00%
Investeringar 0 0,00%
Resor 4 500 10 500 15 000 7,89%
Övriga kostnader 10 500 24 500 35 000 18,42%
Summa faktiska kostnader 51 000 119 000 0 0 170 000 89,47%

Externt offentligt 

direktfinansierade kostnader 6 000 14 000 20 000 10,53%

Summa svenska 

projektkostnader 57 000 133 000 0 0 190 000 100,00%

Faktiske kostnader 2008 2009 2010 2011 Summa NOK %

Eget personale inkl sos avg 0 0,00%
Eksterne tjenester 30 000 70 000 100 000 50,00%
Lokalkostnader 0 0,00%
Investeringar 0 0,00%
Reiser 4 500 10 500 15 000 7,50%
Övriga kostnader 18 000 42 000 60 000 30,00%
Sum faktiske kostnader 52 500 122 500 0 0 175 000 87,50%

Eksterne offentlige direkte 

finansierte kostnader 7 500 17 500 25 000 12,50%

Sum norsk prosjektkostnader 60 000 140 000 0 0 200 000 100,00%

Svensk projektbudget SEK

Norsk prosjektbudjett NOK
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Svensk finansieringsplan

Svensk nationell medfinansiering 2008 2009 2010 2011 Summa SEK %

Årjängs kommun 18 000 42 000 60 000 31,58%
Gränskommitén Värml-Östfold 
genom Årjängs kommun 4 500 10 500 15 000 7,89%

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 22 500 52 500 0 0 75 000 39,47%

Bengtsfors kommun 1 500 3 500 5 000 2,63%
Säffle kommun 4 500 10 500 15 000 7,89%

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 6 000 14 000 0 0 20 000 10,53%
Summa svensk nationell 

medfinansiering 28 500 66 500 0 0 95 000 50,00%

Europeiska regionala 

utvecklings fonden 28 500 66 500 95 000 50,00%
55,88%

50,00%
Summa svensk offentlig 

finansiering inkl EG-

finansiering 57 000 133 000 0 0 190 000 100,00%

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 57 000 133 000 0 0 190 000 100,00%

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 %

Marker kommune 18 000 42 000 60 000 30,00%
Gränsk V-Ö gen Marker komm 4 500 10 500 15 000 7,50%

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 22 500 52 500 0 0 75 000 37,50%

Eidsberg kommune 1 500 3 500 5 000 2,50%
Marker kommune 1 500 3 500 5 000 2,50%
Römskog kommune 1 500 3 500 5 000 2,50%
Spydeberg kommune 1 500 3 500 5 000 2,50%
Aremark kommune 1 500 3 500 5 000 2,50%

0 0,00%

0 0,00%

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

Summa direktfinansiering 7 500 17 500 0 0 25 000 12,50%
Total norsk regional 

medfinansiering 30 000 70 000 0 0 100 000 50,00%

Statliga IR-midler 30 000 70 000 100 000 50,00%
57,14%

50,00%
Summa norsk regional 

finansiering inkl statliga IR-

midler 60 000 140 000 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 60 000 140 000 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.)

 


