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EU Programmes for Baltic Sea Region Co-operation 
Svenska kommuner och landsting har nu några års erfarenhet av att söka till 
och arbeta med EU-finansierade internationella projekt. Erfarenheterna så 
här långt är både positiva och negativa.  

Syftet med denna studie var att undersöka skälen till det relativt begränsade 
deltagandet från svenska kommuner och landsting i EU:s olika program för 
Östersjösamarbete (dvs. lokalt och regionalt samarbete med Estland, 
Lettland, Litauen och nordvästra Ryssland). Viktiga frågeställningar i arbetet 
var:  

1. nuvarande användningen av EU:s program för Östersjösamarbete 
inklusive de svenska erfarenheterna  

2. framtida utveckling samt möjliga förbättringar för att öka och 
effektivisera användningen av EU:s program för 
Östersjösamarbete. 

Studien har gjorts av Kevin Bradley från den skotska konsultfirman Bradley 
Dunbar Associates Ltd på uppdrag av Svenska Kommunförbundet och 
Landstingsförbundet. Projektledare har varit Christer Lindberg, Svenska 
Kommunförbundet. Rapporten har ett svenskt utgångsperspektiv, men är 
skriven på engelska då frågeställningarna är av allmänt intresse i 
Östersjöregionen. Sammanfattningen på svenska ger även den en fullgod 
bild av rapporten. 

Vi hoppas att denna studie kan stödja kommuner och landsting i 
diskussionerna kring betydelsen av och inriktningen på det internationella 
arbetet. Studien kan förhoppningsvis bidra till bättre förutsättningar för detta 
viktiga arbete, genom förslagen om en enklare och effektivare administration 
av EU:s olika Östersjöprogram. 
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Boken översändes i två exemplar. Ytterligare exemplar kan beställas från 
Svenska Kommunförbundet, fax 08-642 16 20.  Frågor med anledning av 
detta cirkulär besvaras av Christer Lindberg, Internationella sekretariatet, 
telefon 08-772 43 87. 
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