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SPECIAL - SLUTRAPPORT 
 
Preliminär slutrapportering av SPECIAL till FFS styrelsemöte den 18 mars 2016 
Mats Johan Lundström, 2016-03-14 
 

 
 
Sammanfattning 
Under perioden mars 2013 – mars 2016 deltog Föreningen för Samhällsplanering som svensk partner i 
EU-projektet SPECIAL (Spatial Planning and Energy for Communities In All Landscapes), med syfte 
att öka samhällsplanerares kunskap och kompetens inom hållbar fysisk samhällsplanering med 
energi- och klimatfokus. Det första projektåret gick till stor del ut på ömsesidigt lärande mellan de åtta 
deltagande europeiska planeringsorganisationerna. Under de två efterföljande åren bedrevs kunskaps- 
och kompetsnutvecklingsansatser i respektive land. I Sverige genomförde FFS tillsammans med 
svenska sammarbetspartners s k BASIC-utbildningar i Göteborgs regionen, i övriga Västra Götalands 
län samt i Stockholm-Mälardalen. Utvärderingar visar positiva utvecklingskurvor för lärande och 
deltagarna kommer att ha nytta av utbildningen i sitt arbete. FFS genomförde även utbildning och 
workshops i England, Irland och Grekland samt utbildningsinsatser på universitet i Sverige, 
Storbritannien och Italien.  
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Bakgrund 
Forsknings- och utvecklingsprogrammet Intelligent Energy Europe (IEE, EU) hade vintern 2011-2012 
en utlysning som riktade sig till nationella planeringsorganisationer med syfte att öka planerarskråets 
kompetens inom hållbar energi samt utveckla den fysiska planeringen till att bli mer energieffektiv och 
klimatsmart. Via Energimyndigheten tillfrågades KTH och FFS av brittiska TCPA (Town & Country 
Planning Association) att vara med i en projektansökan knutet till denna utlysning. Genom Mats 
Johan Lundström ansökte och fick föreningens planeringsmedel från Energimyndigheten för att 
kunna förbereda en sådan ansökan, vilket bl a innebar förberedande möte i London. En gemensam 
ansökan för projektet SPECIAL (Spatial Planning and Energy for Communities In All Landscapes)  
lämnades in våren 2012 och på hösten meddelades att ansökan efter vissa korrigeringar  vunnit gehör 
hos IEE. Då EU endast täcker 75% av projektkostnaderna ansökte föreningen om medel från 
Energimyndigheten för att  medfinansiera projektet. Då myndighetens anslag endast kunde täcka 
kostnader för 2013 och 2014 medgavs endast delfinansiering för denna period (se mer i slutrapportens 
ekonomi-del).  
 
FFS projektorganisation för SPECIAL 
FFS har varit svensk projektpartner och samordnare av aktiviteterna i Sverige och har fungerat som 
drivande konsulter i det svenska SPECIAL-projektet, arvoderat på timbasis. FFS projektteam består av 
Mats Johan Lundström (projektledare), Ulf Ranhagen och Carl-Johan Engström (båda 
seniorkonsulter). Tillsammans har de lång erfarenhet av liknande utbildnings- och processtödsprojekt, 
framförallt Uthållig kommun Fysisk planering och Den Goda Staden. Maia Rostvik har assisterat vid 
den svenska träningsveckan och inför vissa utbildningsaktiviteter inom Basic. 
 
Projektets genomförande: 2013 
Projektet SPECIAL inleddes 7 mars 2013, med planeringsorganisationer i åtta EU-länder: Sverige, 
Storbritannien (lead partner), Irland, Grekland, Tyskland, Italien, Ungern och Österrike. Projektet 
fokuserar på att minska klyftan mellan energiplanering och rumslig/fysisk planering på lokal och 
regional nivå. Ett grundläggande mål är att snabba på utvecklingen och frambringa goda exempel på 
integrerade rumsliga planeringsstrategier för klimatsmarta städer och regioner. 
 
Det första året handlade främst om att bygga upp ett nätverk och ömsesidigt lärande inom 
projektkonsortiet, genom tre training weeks (London-Cambridgeshire, Stockholm-Malmö och Berlin-
Hamburg), samt ett kortare projektmöte i österrikiska Graz. Vi inledde samarbetet med  våra svenska 
samarbetspartners (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, GR/Göteborgsregionens kommunalförbund, 
Stockholms läns landstings kontor för tillväxt, miljö och regionplanering (TMR, numera TRF) och 
KTH, för att undersöka utbildningsbehovet i de olika regionerna. I Sverige kom vi fram till att dela upp 
arbetet i två delar, SPECIAL Basic som innehöll lokalt anpassade utbildningar samt SPECIAL 
Advanced med processtöd till ett antal utvalda kommuner. 
 
Projektets genomförande: 2014 
Under våren förbereddes och genomfördes vår första utbildningsinsats inom SPECIAL Basic, 
tillsammans med GR och länsstyrelsen: fyra utbildningsdagar i Göteborg riktade mot planerare och 
andra samhällsbyggnadsaktörer i Göteborgsregionen. 25 personer deltog i utbildningen som varierade 
föredrag och föreläsningar med interaktiva övningar kopplade till egna planeringsfall. Varje dag hade 
ett särskilt fokus kopplat till fysisk planering och energi (utmaningar, scenarioplanering för 
transporter, scenarioplanering för energi/värme samt organisation, process och genomförande). Vi 
involverade en mängd regionala aktörer som bidrog med goda praktiska exempel. ÅF sponsrade 
genom att låta oss vara i deras nya och energieffektiva lokaler i Göteborg. Ett stort tack till alla som 
gjorde detta möjligt! 
 
Under hösten planerades och genomfördes vår andra utbildningsinsats inom SPECIAL Basic, 
tillsammans med länsstyrelsen och med stöd från deras kompetensutvecklingsprojekt STRU-X. I 
resterande delregioner i Västra Götaland (Boråsregionen, Fyrbodal, Skaraborg) genomfördes tre 
tvådagarsutbildningar i Borås, Uddevalla respektive Skövde. 25 personer deltog i utbildningen som 
varierade föredrag och föreläsningar med interaktiva övningar kopplade till egna planeringsfall. Dag 1 
hade fokus på organisation, kartläggning och analys medan dag 2 handlade om framtidsbilder, 
konsekvensanalys och strategier. Tack till Länsstyrelsen i Västra Götaland som möjliggjorde denna 
utbildningsserie! 
 
Hösten samma år inleddes SPECIAL Basic-utbildningen i Stockholm-Mälardalen, vars innehåll togs 
fram i dialog med TMR och FFS lokalavdelning i Stockholm-Mälardalen. I stället för, som tidigare, 
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erbjuda en samlad utbildning under få men långa utbildningsdagar under ett kort tidsspann valde vi 
här att sprida ut utbildningen på sex halvdagar (sen eftermiddag/tidig kväll) en gång i månaden över 
ett halvår. Varje halvdag hade ett särskilt tema, med olika inbjudna experter. Kursstarten förlades 
både till Stockholm och Uppsala i november, där vi gav en introduktion till planering, 
bebyggelseutveckling och hållbar energianvändning. Efterföljande utbildningshalvdag i Stockholm 
berörde planering för hållbar energi, kretslopp och social utbildning.  
 
Den gemensamma kunskapsuppbyggnaden inom projektkonsortiet fortsatte att utvecklas genom 
kortare (3-4 dagar) projektmöten, workshops och studieresor till ungerska Budapest och Italienska 
Brescia och Faenza, samt uppbyggnad av en gemensam kunskapsdatabank. Vid partnermötet i Brescia 
deltog en representant från vår svenska samarbetspartner GR. Där presenterades även vinnarna av 
ECTP:s planeringstävling med energifokus, som var ett samarbete med SPECIAL. 
 
Projektets genomförande: 2015 
Under våren 2015 genomfördes de avslutande tre  Basic-halvdagarna i Stockholm (solenergi, regionala 
kärnor, scenarioplanering) samt den sista halvdagen i Uppsala (kvalificerad processledning och 
förenad energi och fysisk planering). Basic-programmet i Stockholm-Mälardalen kunde genomföras 
genom stöd och sponsoring från Sweco, Tyréns, Uppsala kommun, White och WSP som ställde upp 
med lokaler och fika. Tack!  
 
Kursutvärderingarna pekar på att deltagarna har uppskattat Basicutbildningen som de anser kommer 
ha nytta av i sitt arbete. Deltagarna ansåg också att de skulle rekommendera andra att gå utbildningen, 
de flesta även om en avgift skulle tas ut. För den som är intresserad går det bra att kontakta 
projektledaren Mats Johan Lundström för att ta del av kursutvärderingarna.   
 
Under våren deltog Mats Johan Lundström vid ett utbildningstillfälle i grekiska Thessaloniki då våra 
grekiska partners bad oss berätta om planeringsmetodiken utvecklad inom Uthållig kommun (”4 stora 
och 2 så steg”) samt visa goda exempel på hållbar stadsplanering i Sverige. I samband med 
projektmötet i Thessaloniki senare samma vår genomförde Lundström och Ulf Ranhagen senare en 
workshop om scenarioplanering tillsammans med grekiska aktörer och SPECIALs projektpartners.  
 
Under våren inleddes SPECIAL Advanced i Kungälv och Vänersborg. I Kungälv bidrog vi under våren 
2015-2015 med kunskaps- och processtöd för tjänstemännens ambitioner att ta ett hållbart 
helhetsgrepp för stationssamhället Ytterbys utveckling. Vi  inledde med en bred analysworkshop ett 
50-tal deltagare från kommunens olika förvaltningar och nämnder, vilket sedan följdes av fyra mindre 
tjänstemannaworkshops rörande organisation och processdesign, scenarioplanering med energifokus, 
utvärdering m m. I Vänersborg genomfördes under våren och hösten två workshops med tjänstemän 
med syfte att lyfta fram energiperspektivet i kommunens översiktsplanering och övrigt 
samhällsbyggande.  
 
På östkusten inleddes under sommaren SPECIAL Advanced i Stockholms stad, som ett samarbete med 
EU-projektet Urban Learning som staden ingick i med syfte att lyfta fram energiperspektivet i stadens 
fysiska planering. Efter en första nulägesanalys (som genomfördes av sommarpraktikanter från KTH) 
genomfördes två halvdagsworkshops med tjänstemän från stadens förvaltningar och bolag, där man 
tog fram idéer för hur energifrågorna bättre kan integreras i stadens planeringsprocesser – särskilt på 
områdesnivå. Idéerna formuleras vidare internt till konkreta förändringsförslag. I Västerås har 
SPECIAL hjälpt stadsbyggnadskontoret med att utveckla en modell för orts- och stadsdelsanalyser 
samt tillhörande förändringsarbete. Som pilot valdes Kvicksund, vilket innebar ett samarbete med 
Eskilstuna kommun. En inledande analysworkshop med representanter för de båda kommunerna 
genomfördes våren 2016.  
 
Våren 2015 påbörjade FFS/SPECIAL ett utbildningssamarbete tillsammans med KTH och Bartlett 
School of Planning vid University College London (UCL). Delar av den planeringsmetodik med 
tillhörande arbetsverktyg som utvecklats inom FoU-projektet Uthållig kommun introducerades i en 
kurs i strategisk planering och urban design inom masterprogrammet för hållbar stadsplanering vid 
KTH, vilket var uppskattat av studenterna. En gemensam halvdag om hållbar stadsplanering i Sverige 
och Stockholm genomfördes i Stockholm med studenter från KTH och UCL. FFS/SPECIAL deltog 
även som gästkritiker när UCL-studenterna i London redovisade sina projektförslag för Norra 
Djurgårdsstaden i Stockholm.  
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Projektets genomförande: våren 2016 
Under våren avslutades arbetet med SPECIAL Advanced i Kungälv, Stockholm och Västerås. Vid en 
slutkonferens i Göteborg bjöd vi in planerare från Hamburg, Genève och Borås för att dela med sig av 
goda exempel på energismart samhällsplanering, både vad gäller sakinnehåll och arbetsprocess. FFS 
SPECIAL-team presenterade tankesätt, arbetsmetoder och verktyg som kan vara ett stöd i arbetet med 
att utveckla städer och samhällen i en hållbar och energismart riktning, samt en reflektion kring 
erfarenheterna från SPECIAL-projektet. Innehållet i konferensen reflekterar innehållet i skriften 
Energismart samhällsplanering som distribuerades i mars till föreningen medlemmar och 
prenumeranter tillsammans med PLAN nr 1. Vid projektets sista dag – 7 mars – genomfördes ett 
boksläpp med mingel i Stockholm (Tack Stockholms stad för lånet av salen!).  
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FFS/SPECIAL 
 
Ekonomisk redovisning 9 mars 2016 
 
 
I vår ekonomiska slutredovisning ska vi använda EU:s officiella växlingskurs för EUR som gäller den 1 
april 2016. I dagsläget (mars 2016) använder vi därför den officiella växlingskursen för 1 mars 2016: 1 
EUR = 9,371 SEK. 
(http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm) 
 
 
KOSTNADER 
 
Projektkostnader 
 
 BUDGET Actual in SEK Actual in EUR  
Staff 153 488 1 402 661 149 681  
Subcontracting 0 0 0  
Travel etc 21 050 197 335 21 058  
Equipment 0 0 0  
Other costs 33 250 266 903 28 482  
Sub-total 207 788 1 866 899 199 221  
Indirect costs 
(60% OH) 

92 093 841 597 89 809  

TOTAL 299 881 2 708 496 289 030  
 
Enligt tabellen ovan understiger vi budgeten med cirka EUR 10 850. Dock ska vi transferera ungefär 
samma belopp till våra projektpartners, vilket innebär att vi i princip hamnar på ett balanserat resultat 
enligt budget (enligt denna växlingskurs)  
 
Indirekta kostnader 
Projektet har ett mycket generöst OH-påslag (indirekta kostnader) på 60% på arvodeskostnader (inkl 
soc avgifter), vilket innebär cirka 840 000 kr till föreningen. Samtidigt har föreningens indirekta 
kostnader för att administrera SPECIAL varit ringa (mertid för kansliet samt vissa revisorskostnader, 
uppskattningsvis cirka 50 000 kr).  
 
Övriga kostnader 
Då vi inte lyckades få full medfinansiering från Energimyndigheten tillkommer en kostnad för 
föreningen på cirka EUR 25 000 (se nedan, Intäkter). Detta täcks dock mer än väl av OH-pålägget 
enligt ovan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm
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INTÄKTER 
 
Intäker enligt budget 
Intelligent Energy Europe (EU) står för 75% av projektkostnaderna, vilket enligt vår budget innebär 
(0,75 x 299 881) EUR 224 911. Övriga 25% (0,25 x 299 881) EUR 74 970 kräver lokal finansiering från 
resp land.  
 
Vi lyckades erhålla 467 750 SEK (ungefär EUR 50 000 i dagens växlingskurs) från Energimyndigheten 
för första halvan av projektet, men sedan drog de in medel för dylika projekt 2015-2016. Det innebär 
att FFS får delfinansiera resterande underskott – EUR 25 000 – med överskottet vi får i form av OH-
medel.  
 
EUR53443 
 
Erhållna projektmedel 
 
Från Datum EUR SEK Ung summa 

EUR 
IEE (EU) 2013-09-10  588 815 67 541* 
IEE (EU) 2015-01-07 67 473  67 473 
Energimyndigheten 2013-04-30  236 500 28305** 
Energimyndigheten 2014-09-30  231 250 25139*** 
SUMMA EUR    188 458 
* Baseras på EU:s officiella växlingskurs i september 2013 
** Baseras på EU:s officiella växlingskurs i april 2013 
*** Baseras på EU:s officiella växlingskurs i september 2014 
(http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm) 
 
 
Till dags dato har föreningen erhållit ca EUR 188 458 från IIE/EU och Energimyndigheten. Från EU 
har vi erhållit ca EUR 135 014 av totalt beräknade EUR 224 911 ( 
 
Framtida projektmedel 
Efter att projektets slutredovisning har godkänts kommer EU betala ut resterande delen av projektets 
medel. Då vi till dags dato har erhållit ca EUR 135 014 av totalt budgeterade EUR 224 911 från IIE/EU 
uppskattar undertecknad att vi har att vänta cirka EUR 88 000 i juni/juli (OBS! osäker växlingskurs) 
 
 
BERÄKNAT RESULTAT FÖR FFS 
 
Själva projektbudgeten uppskattas vara i balans, dock med vissa frågetecken pga osäkerhet gällande 
valutakurs 1 april.  
 
Nedan redovisas en uppskattning av föreningens resultat av deltagande i SPECIAL: 
 
Intäkter, OH-medel EUR 90 000 
 
Kostnader, delfinansiering EUR 25 000 
Kostnader, kansli/revision EUR 6 000 
 
RESULTAT  EUR 59 000 
 
 
Mats Johan Lundström, 2016-03-14 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

