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Projekt: Tillgänglighet – Hur grönt är gräset på andra sidan riksgränsen 
 
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, Eda kommun, 16-212000-1769 för ovan nämnda projekt.  
 
Stödet tas ur budgeten för det prioriterade området attraktiv livsmiljö, och avser projektkostnader 
för perioden 2010-08-24 till 2011-04-30. Stödet uppgår till 50,00 % av stödmottagarens 
redovisade, betalda och godkända kostnader, dock högst 99 878 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 (2011-04-30) är stödberättigande.  



 

Förvaltande myndighet Besöksadress Adress Kontakt  
 Interreg Sverige-Norge Residensgränd 7 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 
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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 54 197045 
E-post:magnus.dagerhorn@lansstyrelsen.se
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  Europeiska regionala utvecklingsfonden 

 
 

 
 
Motivering/begrunnelse för beslutet/vedtaket 
Projektet stämmer till mål och innehåll väl överens med innehållet i programmet för Interreg Sverige-
Norge. Förutsättningarna för bosättning i glesbygd är olika i de båda länderna beroende på lagstiftning och 
regelverk. En samordning över riksgränsen kring landsbygdsfrågor kan bland annat bidra till att underlätta 
landsbygdens satsningar på lokal service och infrastruktur. Detta projekts arbete med att jämföra 
förutsättningarna samt studera hur två gränskommuner (en i Sverige och en i Norge) utformar den 
offentliga miljön, såsom gator och byggnader för att uppfylla tillgängligheten för alla medborgare bedöms 
vara speciellt intressant och viktigt. 
 
Projektbeskrivning 
Arbetet med FN:s standardregler om mänskliga rättigheter kan se olika ut i olika länder. Resultatet av 
detta arbete ska dock inte innebära någon skillnad för personer med funktionsnedsättning. Alla ska ha 
samma möjlighet att kunna vistas på offentliga platser och delta i de aktiviteter som erbjuds.   
 Ett tidigare samarbete mellan två gränskommuner har visat på en del olikheter mellan länderna. 
 

 Olika regelverk och tolkningar av dessa har lett till olika lösningar på en del områden inom bygg 
och anläggning. Detta kan ha betydelse för framkomligheten och tolkning av information. 

 De resurser som finns och arbetet med tillgänglighet/universell utformning skiljer sig åt.  

 Prioritering av åtgärder. De resurser som finns räcker inte till allt därför har kommunernas 
prioritering också betydelse för hur tillgängligheten ser ut i de två länderna.   

Hur ser förutsättningarna ut i kommunerna och hur utformar kommunerna den offentliga miljön, såsom 
gator och byggnader för att uppfylla tillgängligheten? Inventering av tillgängligheten har tidigare gjorts i 
de bägge kommunerna. Finns det skillnader och vad beror det på i så fall? Och vad gör skillnad? 
Ett samarbete och en samsyn över gränserna ger inte bara personer med funktionsnedsättning en möjlighet 
att röra sig mellan olika länder och därmed få en högre livskvalitet utan det gynnar också olika 
samhällssektorer som t.ex. besöksnäringen på båda sidor av gränsen, en bransch som är växande. Genom 
ett utbyte av erfarenheter och goda exempel kan utvecklingen och anpassningen påskyndas i de två 
länderna. Samarbetet ska utvecklas genom att fler kommuner ska kunna delta i samarbetet och 

Projektnamn/prosjektnavn Tillgänglighet – Hur grönt är gräset på andra sidan 
riksgränsen 

Prioriterat/prioritert område Attraktiv livsmiljö 
Huvudsaklig inriktning är 
insatser: 

Insatser för stads- och landsbygdsutveckling 

Projektet är en förstudie JA 
Svensk sökande/organisationsnr Eda kommun 16-212000-1769 
Norsk søker/organisasjonsnr Eidskog kommune 964948054 
Projektledare/prosjektleder Wenche Lindberg 
Kategori   61 
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gränsöverskridande nätverk skapas. Nätverken kan vara kopplade till olika intresseområden eller mindre 
regioner. Presentation av projektets resultat till berörda parter i de bägge kommunerna ger en medvetenhet 
och en kompetensutveckling som av erfarenhet ökar både intresset och motivationen till fortsatt arbete.  
Eidskog og Eda kommun vil også til sist vise til at det er ulik praksis innenfor nordiske/europeiske land 
med fotoeksempler og at en felles europeisk standard savnes. 
 
Målgrupp och mottagare av resultatet 
I dette prosjektet avgrenset til kommunene Eda og Eidskog. Hvor gode eksempler og 
tilgjengelighetsinformasjon spres til ulike ledd i arbeidskjeden. Men prosjektets konklusjon, vil bli sendt 
over til kontaktpersoner på län/fylke og Sveriges kommuner och landsting og Miljoverndepartementet 
Oslo som jobber med tilgjengelighets sporsmal. I tillegg vil de gode eksemplene bli brukt til visning 
ovenfor andre kommuner i senere anledning. 
 
Projektets gränsregionala mervärde 
Oke samarbeid over grensen. Det blir på nasjonalt, regionalt og kommunalt niva jobbet med 
tilgjengelighetssporsmal, men lite over grensen, nar vi jobber med de samme oppgavene. Eks. verktoy 
som kartleggingsredskaper, nettsider. Dra nytte av hverandres kunnskaper og losninger. Gjennom å vare 
kontaktpersoner i interregsamarbeid, kan man dra nytte av hverandres ressursbank av fagfolk, brukere og 
fa kjennskap til produsenter og spesielle kompetansesentere og utdanningstilbud også i nabolandet. Mulig 
att tenke seg videre interregsamarbeid storre overordnet innenfor et spisset samfunnsområde. 
 
Information och resultatspridning 
Formidles muntlig til Eda og Eidskog i tillegg til rapport. Rapport spres til universel utforming 
(uu)/tillgänglighet-ressurskommunene i Norge, uu-kontaktpersoner i kommunene Hedmark, Oppland, 
Värmland. Fylkeskommunalt nivå Hedmark og Värmland samt uu-pilotfylkene i Norge. Sveriges 
kommuner och landsting og Miljoverndepartementet og Barne og likestillings og 
inkluderingsdepartementet i Oslo som har overordnet ansvar for tilgjengelighetsarbeid pa nasjonalt nivå. 
Samt ulike media. 
 
Projektets miljöarbete 
Ved tilpasning av fysisk miljø og bruk av hjelpemidler, skal miljøkrav og lovverk oppfylles. Målet skal 
være minst mulig påvirkning av miljøet. 
 
Projektets arbete med jämställdhet/likestilling 
Etterstrebe at begge kjonn er representert under studietur Skotterud og Charlottenberg og ved intervjuer. 
 
Projektets arbete för etnisk mångfald/integration 
Intergering av funksjonshemmede i løsninger som bygges, bevisshet rundt valg av løsninger. Godt 
tilrettelagt milø fører både til økt aktivitet på fritiden og gjør det enklere for funksjonshemmede å komme 
seg ut i arbeid.
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Tid- och aktivitetsplan  
Aktivitet Startdatum Slutdatum 
Lägga ut information om projektet på kommunernas hemsidor  2010-08-24 2011-04-30 
Jämföra och utvärdera regelverk & lösningar samt materialanvändn. 2010-08-24 2010-10-01 
Samla och sammanställa goda tillgänglighetslösningar 2010-08-24 2011-01-15 
Info. till Miljöverndepartementet, SKL, Boverket, Fylke/län  2010-08-24 2011-04-30 
Belysningskurs goda exempel, tillgänglighet synskadade  2010-11-18 2010-11-21 
   
Seminarium i Göteborg, goda exempel 2010-11-17 2010-12-17 
Studiebesök i Eda och Eidskog med utvärdering 2011-02-07 2011-02-10 
Information, nätverk, möten tillgänglighetskonsulter 2011-03-20 2011-04-20 
Presentation av resultat Eda/Eidskog och goda exempel lokalt o int. 2011-02-28 2011-04-30 
Planläggning av fortsatt verksamhet och användning av resultat efter 
projektslut 

 
2010-09-09 

 
2011-04-20 

Projektutvärdering och slutredovisning/projektevaluering og 
regnskapsavslutning 

 
2011-02-28 

 
2011-04-30 

Projektets start och slutdatum 2010-08-24 2011-04-30 
 
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 2 
Antal deltagande företag med kvinnligt ägande som deltar i 
projektaktiviteter. 

 
0 

 
1 

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 2 
(B) Nya och vidareutvecklade metoder för stads- och 
landsbygdsutveckling. 

 
0 

 
1 

 
Aktivitetsindikatorer för projektet 
(B) Projektet utvecklar samarbete inom samhällsservice 
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Förväntade resultat och effekter 
Bedre kommunikasjon over grensen. Pa nasjonalt nivå se fordel av samhandling. God kjennskap til 
funksjonshemmedes behov og løsninger hos ulike fagpersoner og nivåer i kommunen. Bedre integrering 
av estetikk i tilgjengelighetslosninger. Grensen er ikke et hinder, uten en mulighet. 
 
Förväntad gränsregionalt samarbete efter projektets slut 
Benytte hverandres kompetanse og nettverk og som høringsinnstans. Også  vurdere nye prosjekter bygge 
ut det samarbeide og muligheten dette prosjektet gir oss og/eller nye interregprosjekt feks. innen 
tilgjengelige reiseliv og nettsider til dette. Prosjektet har dialog med Väst svenska turistrådet og Västra 
Götalandsregionen, löfte interesse for samarbeid opp til nasjonalt nivå. Utvide prosjektet til flere 
deltakende kommuner på hver side av grensen. Grenseoverskridende nettverk skapes. Nettverket kan være 
koblet til ulike interessområder eller mindre regioner. 
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Ekonomi 
 

 

Faktiska kostnader 2010 2011 2012 2013 Summa SEK %
Egen personal inkl soc avg 39 903 59 854 99 757 49,94%
Externa tjänster 16 725 72 455 89 180 44,64%
Lokalkostnader 0 0 0 0,00%
Investeringar 0 0 0 0,00%
Resor 0 0 0 0,00%
Övriga kostnader 9 200 1 620 10 820 5,42%
Summa faktiska kostnader 65 828 133 929 0 0 199 757 100,00%
Externt offentligt 
direktfinansierade kostnader 0 0 0 0,00%
Summa svenska 
projektkostnader 65 828 133 929 0 0 199 757 100,00%

Faktiske kostnader 2010 2011 2012 2013 Summa NOK %
Eget personale inkl sos avg 138 945 74 411 213 356 85,34%
Eksterne tjenester 0 10 000 10 000 4,00%
Lokalkostnader 0 0 0 0,00%
Investeringar 0 0 0 0,00%
Reiser 10 000 210 10 210 4,08%
Övriga kostnader 12 680 3 750 16 430 6,57%
Sum faktiske kostnader 161 625 88 371 0 0 249 996 100,00%
Eksterne offentlige direkte 
finansierte kostnader 0 0,00%

Sum norsk prosjektkostnader 161 625 88 371 0 0 249 996 100,00%

Svensk projektbudget SEK

Norsk prosjektbudjett NOK
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Svensk finansieringsplan

Svensk nationell medfinansiering 2010 2011 2012 2013 Summa SEK %
Eda kommun 32 914 66 965 99 879 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%

Summa kontant finansiering 32 914 66 965 0 0 99 879 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%
Summa svensk nationell 
medfinansiering 32 914 66 965 0 0 99 879 50,00%
Europeiska regionala 
utvecklings fonden 32 914 66 964 99 878 50,00%

50,00%
50,00%

Summa svensk offentlig 
finansiering inkl EG-
finansiering 65 828 133 929 0 0 199 757 100,00%

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 65 828 133 929 0 0 199 757 100,00%

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 %
Eidskogs kommun 80 813 44 186 124 999 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%

Summa kontant finansiering 80 813 44 186 0 0 124 999 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 80 813 44 186 0 0 124 999 50,00%
Statliga IR-midler 80 812 44 185 124 997 50,00%

50,00%
50,00%

Summa norsk regional 
finansiering inkl statliga IR-
midler 161 625 88 371 0 0 249 996 100,00%

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 161 625 88 371 0 0 249 996 100,00%

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

Privat kontant finansiering

Offentlig finansiering

Direktfinansiering (arbeid m.m.)

 


