
 
 

 

 

Under perioden mars 2013 – mars 2016 deltog Föreningen För Samhällsplanering i EU-
projektet SPECIAL (Spatial Planning and Energy for Communities In All Landscapes). Syftet 
var att öka samhällsplanerares (och andra involverade i planering) kunskap och kompetens 
inom hållbar fysisk samhällsplanering med energi- och klimatfokus. Övriga projektpartners 
var planeringsorganisationer från England, Irland, Tyskland, Österrike, Ungern, Italien och 
Grekland. FFS SPECIAL-team bestod av Carl-Johan Engström, Mats Johan Lundström 
(projektledare), Ulf Ranhagen och Maja Rostvik. I Sverige samarbetade vi med Stockholms 
läns landsting (TRF), GR Göteborgsregionens kommunalförbund, Länsstyrelsen i Västra 
Götaland, KTH och FFS lokalavdelning Stockholm-Mälardalen, samt flera kommuner och 
konsultbolag.  

 

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 kompetensutvecklingsinsatser i respektive land. I Sverige genomförde FFS tillsammans 
med svenska samarbetspartners så kallade BASIC-utbildningar i Göteborgs regionen, i övriga 
Västra Götalands län samt i Stockholm-Mälardalen. Utvärderingar visar positiva utvecklings-
kurvor 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 utbildnings-
insatser på universitet i Sverige, Storbritannien och Italien.  

En slutkonferens hölls i Göteborg våren 2016. I boken Energismart samhällsplanering, som 
skickades ut med PLAN till alla medlemmar/prenumeranter våren 2016, redovisar vi 
arbetsmetoder, goda exempel samt våra erfarenheter från SPECIAL.  

De ekonomiska förutsättningarna var goda, då EU (Intelligent Energy Europe) stod för 75 
procent av projektkostnaderna, inklusive ett generellt OH-påslag på 60 procent på löne-
kostnaderna (inkl sociala avgifter). Medel från Energimyndigheten täckte de övriga 25 
procenten för knappt två år, vilket innebar att delar av OH-påslaget fick användas för att 
finansiera det sista projektåret. Då vi har haft mycket låga OH-kostnader för detta projekt 
(viss mertid för kansliet vad gäller ekonomisk administration) har projektet medfört ett 
mycket positivt ekonomiskt resultat för föreningen: drygt 500 000 kronor. På grund av 
svårigheter att sammanställa information från det gamla bokföringssystemet (och att 
kansliet har bytts ut), samt variationer i växelkurser för Euro, kan undertecknad inte redovisa 
exakt ekonomiskt resultat. 

 



På grund av sena leveranser från en av våra projektpartners (Grekland) och önskemål från 
EU att få in mer ”evidens” drog beslut om godkännande av slutrapportering ut på tiden. 
Detta innebar dels att utbetalning av de sista 40 procenten av projektmedlen skedde först i 
februari 2017, istället för som planerat sommaren 2016. Det innebar dessutom att den 
bankgaranti som vi, var tvungna att införskaffa för medverkan i projektet, inte kunde lösas 
av vår bank förrän februari 2017.  

Deltagandet i ett EU-projekt har varit lärorikt för FFS SPECIAL-grupp och för de som 
medverkat i utbildningar och konferenser. Deltagande i EU-projekt kan vara ett bra sätt för 
föreningens framtida verksamhet, då det främjar kunskaps- och kompetensutveckling inom 
svensk och europeisk samhällsplanering samt utbyte av kunskap och erfarenheter mellan 
länderna. Det innebär dock en hel del administrativt arbete från projektledningen, men med 
den erfarenhet vi nu har tillskansat oss samt det nya redovisningssystemet vi nu använder 
bör detta vara hanterbart. Ytterligare en förutsättning är att de ekonomiska förutsätt-
ningarna för projektmedverkan är goda, 60 procent OH-pålägg är en osedvanlig hög nivå för 
EU-projekt.  

Mer information om SPECIAL – inklusive en mängd litteratur och goda exempel (och boken) 
– finns på www.planering.org/special samt www.special-eu.org.  

 

Mats Johan Lundström, 2017-03-30 

Projektledare, SPECIAL 

 


