
  
I september 2021 samlades ledande politiker och tjänstemän från kommuner och Region  
Östergötland liksom landshövdingen med medföljande tjänstemän, på projektpartnerns bekostnad på 
Bergön i Sankt Annas ytterskärgård. Där presenterades och bejublades en av åtta hållbara 
utvecklingsplanerna för kust och skärgård som påstods vara framtagen med helhetssyn och 
inkluderande arbetssätt. Länsstyrelsen konstaterade fyra månader senare att den planerade 
exploateringen av ön inte var i enlighet med gällande miljölagstiftning.    

Vem lurar vem i EU-projekten?  
Att följa och studera EU-projektet Coast4us från gräsrotsperspektiv är häpnadsväckande. Så 
mycket möda, så mycket tid, så mycket pengar och så storslagna ambitioner och därefter så 
mycket väntan, så mycket besvikelse, så mycket slirande och sådana ordmassor för att upprätthålla 
bilden av allt har gått så bra! Samtidigt som ingen tar reda på hur det egentligen har gått. Vem 
lurar vem i denna variant på sagan om gossen som inte ville gå till skolan? (Ni vet: råttan på repet, 
repet på slaktar´n, osv tills gossen kommer iväg till skolan…)  

Och ändå är det kanske inte något särskilt med Coast4us av alla de tusentals(?) – EU-projekt som 
ständigt pågår. Jag misstänker att det finns något grundläggande strukturellt feltänk i hela upplägget, 
där utveckling av angelägna samhällsområden ska stimuleras medelst fonder där offentliga 
myndigheter, frivilligorganisationer och privata företag ska söka och få pengar för tidsbegränsade 
projekt som utvärderas av bidragstagarna själva.  

Projektarbete i eget eller samhällets intresse?  
Därmed vill jag inte ha sagt att det inte finns projekt som är bra och har gjort nytta. Jag vill också 
understryka att jag inte tror att de som administrerar dessa fonder och program är några dumskallar 
eller skurkar, som snor åt sig pengar, ägnar sig åt nepotism och medvetet försöker föra både under- 
och överordnade bakom ljuset. De är snarare fångar i samma intrikata nät där ständigt nya 



projektpartner fastnar. Eller etablerar sig som rutinerade ”projektrallare”, som en av 
Arkipelagspelarna, uttrycker det.  

Inte heller tror jag att alla eller ens de flesta av ”bidragstagarna” – projektägarna eller partnerna – är 
ute i skumma ärenden. Men jag är samtidigt inte så naiv att jag helt utesluter att det skulle kunna 
finnas sådana, som snarare vill utveckla sin egen ställning än något angeläget samhällsområde.  

”Fina pengar” att hämta i Coast4us   
Coast4us arbetade 2018-2020 men egentligen hade projektet startat redan 2014 eller ännu tidigare. 
Då hade en av de blivande projektpartnerna sökt och fått pengar från Svenska Institutet för ett 
förberedande projekt, dvs ett projekt som hade som mål att arbeta fram en projektansökan till 
Interreg Central Balticprogrammet 2014-2020.   
Det sk ”seed-projektet” var framgångsrikt så till vida att det lyckades samla 16 deltagande partner 
från fyra länder samt skriva en ansökan till Central Baltic som föll i god jord. Projektet fick det vitsiga 
namnet Coast4us – kust för oss – samt beviljades ca 24 miljoner kronor att röra sig med. Det utgjorde 
75 procent av projektets hela uppskattade kostnad på ca 32 miljoner – 25 procent skulle partnerna 
själva stå för. ”Fina pengar”, som skärgårdskonsulenten sa, då 2018, när han berättade om Central 
Balticprogrammet. Ofta står EU bara för hälften av projektkostnaderna och projektpartnerna får 
skjuta till lika mycket.  

Redan i det här tidiga skedet börjar slirandet i EU-projekten, för nu gäller det ju att beskriva sitt 
projektförslag som så himla bra och nydanande att de programansvariga ”köper” det och beviljar 
projektbidrag. Varje program har sina programområden – mer eller mindre konkret och tydligt 
beskrivna – och som sökande kan man också få hjälp av tjänstemän på fondsekretariatet att begripa 
vad fonden kan stödja. Sen gäller det att beskriva – och ibland t o m förklä´– sin projektidé så att den 
passar in i något programområde. Det är både mänskligt och förståeligt om projektets förväntade 
resultat då blir LITE för storslaget beskrivet…som exempelvis att projektet Coast4us - med helhetssyn 
och deltagande av intressenter och lokalbefolkning - ska arbeta fram åtta långsiktigt hållbara 
utvecklingsplaner för kust och skärgård.  

Egenrapportering halvårsvis ses som utvärdering  
När projektbidragen väl är bärgade följer en lång tid där varje halvårsskifte bjuder på nya utmaningar. 
För de projektpengar som beviljats betalas inte ut hur lättvindigt som helst. Å nä. Inte ett öre lämnar 
EU.s kassaskrin utan att kostnaderna först har inträffat och de planerade insatserna har gjorts. 
”Bevis” på det måste redovisas varje halvår i där för avsedda rutor samt skickas över till sekretariatet 
via olika kontrollpunkter, för att så småningom resultera i en Payment Notification och utbetalning av 
pengarna.  

Att i det här läget – när partnern redan har intecknat en del av bidragen – börja ventilera tveksamma 
resultat av aktiviteter eller beställda tjänster/material är nog svårt. Dels för att det alltid är en 
utmaning att kyligt reflektera och analysera när man står mitt i smeten och bara vill komma framåt, 
dels för att man inte har råd att sätta beviljade pengar på spel; tänk om programsekretariatet 
plötsligt skulle få för sig att resultaten inte duger och vägra att betala ut pengarna! Bättre då att 
skriva att allt går bra eller att man i alla fall snart kommer att komma ifatt.  

Eftersom de ”bevis” för aktiviteter och produkter som avkrävs är skrivna på svenska/estniska/ lettiska 
och handlar om detaljer och lokala förhållanden, kan man också vara ganska säker på att det finska 
sekretariatet inte har vare sig tid eller resurser att lusläsa allt och självständigt bedöma om ”bevisen” 
håller i relation till mål och plan. Inte heller den svenska ledande partnern har egentligen någon 
möjlighet att så i detalj följa, analysera och bedöma inrapporteringens relevans och varje partners 



arbete. Om de ens försöker, vilket jag betvivlar, trots att den ledande partnern egentligen är ansvarig 
för att alla aktiviteter i projekten utförs enligt den godkända ansökan. (Programmanualen s 105)  

Lokalbefolkning vid Bergön saknas enigt Coasut4us  
Och så rullar det på halvår efter halvår. En planeringsprocess som – likt den på Bergön - förutsatts 
vara ”inkluderande”, dvs ska dra in olika intressenter och lokalbefolkning i planeringen för att alla 
motstående intressen ska kunna identifieras och vägas mot varandra, kan ostört gå vidare med idel 
inköpta plankonsulter, juristbyråer, lantmätare, framtidsanalytiker m fl. Politiska höjdare från 
kommun, region och länsstyrelse kan bjudas in och ställa upp och applådera planeringen redan innan 
den är färdig. Den uteblivna ”inkluderingen” kan till sist helt lapidariskt avfärdas med att det inte 
FINNS någon lokalbefolkning och partnern har istället satsats på en kampanj i sociala medier. Om 
denna totala ödslighet vore ett faktum så borde den ha varit bekant redan från början och inte 
komma som en överraskning under projektets sista halvår. Och hade intresse funnits så hade det nog 
varit möjligt att engagera åtminstone några av de hundratals fastboende som finns inom en mils 
omkrets på grannöar och fastlandet…  

Men OK – allt kommer väl ändå fram i den slutliga utvärderingen. Då har man lämnat det stressiga 
aktiva skedet bakom sig och kan nyktert se tillbaka på det som hänt och analysera vad som fungerat 
bra och vad som gått mindre bra eller inte funkat alls. Nu är det också möjligt för ”finansiärerna” av 
projektet (skattebetalarna), som aldrig haft chansen att lära sig genom att själva delta, att bilda sig en 
uppfattning om vilka läxor man lärt (”lessons learned”) i projektets slutredovisning.  

Slututvärderingen en uppvisning i ”klipp och klistra in”  
Men tji fick du, tjock vart du! Slutredovisningen liknar närmast en uppvisning i hur man kan använda 
copy-paste-funktionen (kopiera – klistra in) i Word. Medan det i den ursprungliga presentationen 
stod att projektets huvudsakliga resultat skulle bli hållbara kust- och skärgårdsplaner i åtta 
pilotområden så sägs det i resultatredovisningen att projektet har gjort hållbara kust- och 
skärgårdsplaner i åtta pilotområden. Medan idén med projektet från början förklaras som att det ska 
utveckla en inkluderande planeringsprocess där intressenter involveras och lokalt deltagande ökar så 
blir resultatet – surprise, surprise – att projektet har utvecklat och åstadkommit just detta!  

Även i den slutliga avrapporteringen lyser resonemang eller analyser av vad som gått bra eller mindre 
bra med sin frånvaro. Allt har helt enkelt gått skitbra. Och nu är det den ledande partnern som 
sammanfattar det hela, sannolikt grundat på respektive partners inrapportering för själva har de 
knappast resurser att göra några egna utvärderingar. Dessutom måste de nu se till att hela projektet 
går i mål och att programsekretariatet betalar ut de bidrag de beviljat. Då är det återigen lätt att 
förstå att man gärna vill framstå som ”prisvärd”, som ett lyckat projekt, väl värt sina bidrag.  

Slutet gott: Länsstyrelsen har kvitterat ut pengarna…  
Och det har Länsstyrelsen i Östergötlands lyckats med – Interreg Central Baltic har avslutat projektet 
och betalat ut bidragen. Slutet gott, allting gott. Men det sitter människor där ute som inte känner 
igen sig i de beskrivningar som ges, som aldrig stimulerades till medverkan i planeringen eller som lite 
snopet konstaterar att ”vi nog har missuppfattat det här med detaljplanerna – kommunen säger nu 
att det aldrig var meningen att ta fram någon plan – det var bara ett metodprojekt”.  

Vid det här laget har projektets resultat och utvärdering nått ändå upp till Interreg Central 
Balticprogrammets förvaltningsmyndighet (managing authority) i Åbo. Och de måste nu motivera 
själva Central Balticprogrammets fortsatta existens genom att redovisa hur nyttigt programmet med 
alla sina projekt varit de gångna 7 åren. Exakt hur de gjorde det vet jag inte men inför utlysningen av 
kommande Central Balticprogram för 2021-2027 skriver de: ”Programmet har funnits i sin 
nuvarande form sedan 2007 och samarbetet i regionen är väl etablerat och utvecklat. Regionen har 



formats till ett funktionellt, gränsöverskridande samarbetsområde med gemensamma intressen 
som strävar efter sammanhållning.” Och med ett så vinnande koncept fanns det väl igen anledning 
för EU att slå stopp. Ett nytt Central Balticprogram har inrättats med 118 miljoner färska Euro att 
fördela under sju nya feta projektår 2021-2027.  

Och gossen iväg till skolan!  

Wiwi Samuelsson  

  
Stämningen var god när kommunstyrelsens i Söderköping ordförande Martin Sjölander (t.v.) 
presenterade planen för framtida exploatering av Bergön för landshövding Carl Fredrik Graf. 
Kommunen hade avropat sina egna plankonsulter och ställt till projektpartnerns förfogande för att 
arbeta fram planen som kommunen därefter begärde länsstyrelsens förhandsbedömning av 
(planeringsbesked). Det är viktigt att hålla isär projektets planeringsarbete och kommunens formella 
handläggning, påpekade projektledaren Sofia Bastviken i en intervju. (Se Arkipelaget.se)  


