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Remiss från Näringsdepartementet: 
förslag till principer för att utse 
regionalstödskarta för perioden 2022–
2027 
Göteborgs Stad har beretts tillfälle att yttra sig över remissen Förslag till 

principer för att utse regionalstödskarta för perioden 2022–2027. 

Stadsledningskontoret i Göteborgs Stad instämmer i förslaget men vill ändå 

lämna några kompletterande synpunkter. 

Sammanhållning 
Enligt EU-kommissionen ska tillämpningen av principerna och kartan vara 

transparent och överblickbart. Stadsledningskontoret i Göteborgs Stad menar 

att förslaget på ett tydligare sätt hade kunnat sätta principerna och kartan i 

sitt sammanhang, det vill säga sammanhållningspolitiken och därmed 

relevanta fonder och program.  

Fördelningen av europeiska socialfonden och regionala utvecklingsfonden i 

Sverige kommer att följa ungefär samma principer som de som har 

föreslagits för regionalstödskartan. Till det kommer att socialfonden för 

första gången kommer att delvis öronmärkas för arbetsförmedlingen. 

Regionala utvecklingsfonden avseende hållbar stadsutveckling kommer att 

knytas till det nationella programmet istället för som tidigare det regionala 

programmet. EU:s nya fond för en rättvis omställning kommer också att 

följa ungefär samma principer som de som föreslås för regionalstödskartan. 

Den nationella fördelningen av fonden för en rättvis omställning har dock i 

viss mån justerats efter initiativ från bland annat Västra Götalandsregionen. 

Därmed kommer en mindre del av denna fond att tillfalla företag i Västra 

Götalandsregionen och Göteborgsområdet. 

Inkludering 
Stadsledningskontoret i Göteborgs Stad konstaterar att behovet av stöd som 

främjar den ekonomiska utvecklingen inte enbart finns i de föreslagna 

stödområdena. Onormalt låg levnadsstandard och allvarlig brist på 

sysselsättning jämfört med övriga Europa präglar även många urbana, utsatta 

områden. Västra Götalandsregionens regionala utvecklingsstrategi 2021-
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2030 har beaktat detta i proportion till strategins mål som är att tillsammans 

göra Västra Götaland till ett föredöme för omställning till ett hållbart och 

konkurrenskraftigt samhälle. Strategin prioriterar därför bland annat att öka 

inkluderingen och därmed möjligheterna för fler människor att arbeta och ha 

en egen försörjning. Den regionala utvecklingsstrategin är grundläggande för 

Västsveriges planer och program för socialfonden och regionala 

utvecklingsfonden 2021-2027. Strategin har dessutom föregåtts av 

strategiska och långsiktiga beslut i Göteborgs kommunfullmäktige som 

uppmärksammar behovet av att öka inkluderingen. Ett exempel är Göteborgs 

Stads näringslivsstrategiska program 2018-2035 med bäring på hela 

storstadsregionen Göteborg och Västsverige. Ett annat exempel är Göteborgs 

Stads program för jämlik stad 2018-2026.  

Stadsledningskontoret i Göteborgs Stad konstaterar att även om föreslagna 

principer för statsstöd inte påverkar handelsvillkor negativt, är det ändå 

angeläget för den territoriella sammanhållningen och den regionala 

utvecklingen att motivera varför principerna inte inkluderar proportionellt 

utsatta storstadsområden i Sverige. Dessa områden kommer dessutom att ha 

minskad tillgång till fonderna inom sammanhållningspolitiken under 

perioden 2022-2027 jämfört med tidigare. 

Handläggning av remissen 
I detta ärende har avdelningschef Louise Odengard beslutat på delegation. 

Handläggare Petra Senthén har varit föredragande. 

 

Louise Odengard, avdelningschef 

Område Ärende och utredning 

Stadsledningskontoret 


