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1 Inledning
Detta är stadsledningskontorets fjärde årsrapport över Göteborgs Stads samlade EU-arbete
såsom en del av kommunfullmäktiges uppdrag att samordna stadens EU-arbete1. Rapporten
avser att ge kommunfullmäktige och kommunstyrelsen en överblick över de aspekter i
stadens arbete som direkt berörs av EU-styrnivån. Rapporten bör ses som ett komplement till
nämndernas och styrelsens egna rapporteringar angående det internationella och europeiska
arbetet2.
Stadens EU-arbete delas in i denna rapport i följande områden: finansiering, kunskap,
påverkan och profilering3. Rapporten baseras på kvantitativt underlag från stadens
redovisnings- och uppföljningsverktyg4 och externa aktörer samt uppföljningsrapporter och
övrigt underlag från interna EU-grupperingar och berörda verksamheter.

2 Arbetsområden
2.1 Finansiering
2.1.1 EU-finansiering som tilldelats Göteborgs Stad
Under 2021 fick staden 32,2 miljoner kronor från EU. Föregående år 2020 var motsvarande
belopp 25,6 miljoner kronor. Mest EU-finansiering från EU fick staden under år 2013 då
beloppet uppgick till 124 miljoner kronor.
Tabell 1 - Utbetald EU-finansiering till Göteborgs Stad 2003–2021
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Göteborgs Stads Policy och riktlinjer för internationellt samarbete (dnr 1324/16).
Nämnder och styrelser har huvudansvaret för internationellt samarbete inom ramen för sitt verksamhetsområde,
förutom inom de av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutade samordningsområdena, i enlighet med
stadens Policy och riktlinjer för internationellt samarbete.
3
Dessa fyra områden är sammanlänkade och bör inte ses som separata delar. Operativt påverkansarbete kan till
exempel rikta sig mot ett specifikt finansieringsprogram, som i sin tur kan leda till finansiering av projekt som
genererar kunskap och lärande.
4
Agresso och Stratsys-enkätverktyg.
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EU finansierar insatser under sju år långa perioder5 och kategoriseras i två grupper: strukturoch investeringsfonder (ESI-fonder) och sektorsprogrammen. Finansieringen till staden har
under 2021 varit jämnt fördelad mellan dessa två grupper under 2021. Insatser som beviljats
under den senast aktuella programperioden 2014–2020 har pågått även under 20216.
Under programperioden 2014–2020 har staden sammanlagt fått cirka 238 miljoner kronor
från EU:s långtidsbudget7. Det är en minskning jämfört med den föregående
programperioden 2007–2013, då beviljades staden cirka 474 miljoner kronor från EU. Under
den första programperioden 2000–2006 fick staden cirka 135 miljoner från EU som har
hittills varit den lägsta periodsumman.
Ett indikativt exempel gällande stadens andel av EU-finansiering under de två senaste
programperioderna är det Västsvenska regionalfondsprogrammet. Under programperioden
2014–2020 beviljades staden 38 av de totalt 518,7 miljoner kronor för hela programmet
(7,3%), en procentuell minskning jämfört med 2007–2013, då staden beviljades 142,8 av
totalt 594,8 miljoner kronor (24%).
När det gäller karaktären av de finansierade insatserna under 2021, har dessa till största del
bestått av utvecklingsprojekt men även driftskostnader för informationskontor (European
Enterprise Network) och kostnader för genomförande av studie har ingått. 14,5 miljoner
kronor har utbetalats till nämnder, motsvarande belopp för styrelser är 17,6 miljoner kronor.
Göteborgs Hamns studie om Skandia Gateway är den största satsningen beloppsmässigt,
studien finansieras av programmet Connecting Europa Facility Transport.
Tabell 2 – Utbetald EU-finansiering per verksamhet 2021 (tkr)
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2.1.2 Missionen om 100 klimatneutrala och smarta städer
I Göteborgs Stads budget för 2021 fick miljö- och klimatnämnden i uppdrag att arbeta för att
Göteborg ska väljas ut att bli en av en av EU-kommissionens 100 klimatneutrala och smarta
5

Sveriges inträde i EU 1995 inneburit att staden för första gången kunde söka EU-finansiering under långtidsbudget
2000–2006.
6
De sista projekten som beviljats pengar i programperioden 2014–2020 avslutas 2023. Finansieringsprogram under
den nya programperioden lanseras först under 2022.
7
Med tanke på att finansieringsprogrammen lanserades först under 2015, omfattar beräkningen utbetalningar av
EU-projektmedel under perioden 2015–2021.
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städer inom missionen i forsknings- och innovationsprogrammet Horisont Europa. Om
Göteborg väljs ut kommer staden erbjudas stöd som utgår från våra lokala utmaningar och
förutsättningar. Göteborg kommer också kunna ta del av finansieringsmöjligheter som riktas
mot missionen.
Under ledning av Miljöförvaltningen har Trafikkontoret, Johanneberg Science Park,
Business Region Gothenburg, Demokrati- och medborgarservice och Gothenburg European
Office (GEO) under hösten 2021 arbetat intensivt för att Göteborgs Stad ska bli en av de 100
utvalda. GEO har under året säkerställt att arbetsgruppen fått ta del av EU-kommissionens
utkast till missionen för att kunna förbereda inför lansering och framfört synpunkter och
ställt frågor till EU-kommissionen.
Stadens förvaltningar och bolag har gjort en grundlig kartläggning av stadens relevanta EUinitiativ, priser, projekt, initiativ och strategier som krävdes i intresseanmälan. Under hösten
arrangerade GEO ett möte i Göteborg med missionsansvarig och vice generaldirektören för
mobilitetsfrågor, Matthew Baldwin, som träffade kommunalråd och direktörer från bland
annat Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret, Lindholmen Science Park och GEO som
presenterade Göteborgs verksamhet och planer.
Genom GEO fick staden även kontakt med MOSAIC-projektet vars syfte är att hjälpa
utvalda missionsstäder med sitt medborgarengagemang under missionen för att få in det
viktiga samskapandet. Eftersom kartläggningen inför missionsansökan visade att Göteborg
ännu inte har arbetat medskapande på miljö- och klimatområdet, ansökte arbetsgruppen om
hjälp. MOSAIC gav feedback på texten i ansökan som relaterade till medborgarengagemang
och är öppna för ett framtida samarbete om Göteborg blir en av de 100 utvalda städerna.

2.2 Kunskap
2.2.1 Projekt
Stadens verksamheter utvecklas genom att lära sig av andra europeiska städer och andra
relevanta aktörer. Under 2021 har 37 EU-finansierade utvecklingsprojekt varit verksamma i
syfte att åstadkomma kunskapsinhämtning och internt lärande. Antal pågående projekt har
minskat jämfört med 2020, något som markerar en nedåtgående trend sedan 2013.
Tabell 3 - Antal EU-finansierade projekt 2009–20218
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Utbildningsnämnden har varit projektägare för åtta projekt under 2021, samtliga inom ramen
för Erasmus+, EU:s program för utbildning, ungdomar och idrott. Trafiknämnden (7 st.),
8

2009 började staden att särredovisa EU-finansiering som faktiskt hade kommit staden till godo under året och
sådan som endast var ansökt.
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Business Region Göteborg (6 st.) och Socialnämnden Nordost (6 st.) är andra verksamheter
med ett relativt högt antal EU-projekt. En detaljerad projektlista redovisas i Bilaga 4.1.
Ett projektexempel är IRIS, Göteborg är en så kallad Lighthouse-stad inom EU:s
forskningsprogram Horisont 2020. Tillsammans med Utrecht i Nederländerna och Nice i
Frankrike testas och utvecklas nya lösningar för stadsutveckling inom energi, mobilitet och
IKT. Totalt samverkar 43 aktörer från nio länder och Göteborgs del av projektet koordineras
av Johanneberg Science Park. Övriga lokala projektpartners är Akademiska Hus, Chalmers,
HSB, Metry, Trivector, Tyréns och Riksbyggen.
Med ett år kvar av projekttiden har de flesta av de planerade demonstratorerna varit driftsatta
för att samla data och utvärderas. Till exempel har lanseringen av en ny mobilitetstjänst i
Riksbyggens Brf Viva möjliggjort att staden testade ett nytt bostadskvarter helt utan privata
parkeringsplatser – en åtgärd som i större skala innebär både minskat bilkörande och en
effektivare markanvändning. Genom IRIS Smart Cities har Göteborgs Stad tagit stora kliv
framåt i sin digitaliseringsprocess. Just nu testas en stadsgemensam City Information
Platform (CIP) som kan ligga till grund för flera digitaliserade lösningar utifrån olika
förvaltningars behov. I dessa frågor har Göteborg genom IRIS Smart Cities haft värdefullt
kunskapsutbyte med de andra Lighthouse-städerna, genom deltagandet i det EU-initierade
nätverket SCALE.
Ett annat exempel är kulturförvaltningens deltagande i projektet Creative Ageing – cultural
engagement instead of social isolation, med stöd av Erasmus+. München leder projektet
som utöver Göteborg involverar Berlin, Brighton/Hove, Leeuwarden och Oostende.
Projektet syftar till utbyte och fortbildning för att tillgängligheten för kultur för, av och med
äldre ska öka, särskilt för grupper som står långt från kultur- och samhällsliv idag. Våren
2021 var Göteborg värd för en konferens som arrangerades av kulturförvaltningen
tillsammans med förvaltningen för äldre, vård och omsorg, socialförvaltningen centrum samt
Göteborgs Universitet/Akademi Valand.

2.2.2 Organisationer & nätverk
Kunskapsinhämtning och erfarenhetsutbyte är den främsta anledningen till att stadens
verksamheter är medlemmar i internationella organisationer och nätverk och cirka en
tredjedel av medlemskapen är inriktade på Europa9. Inom ramen för stadens deltagande i
Eurocities och de totalt sex tematiska forumen, har stadens politiker och tjänstepersoner
deltagit i drygt 60 olika möten och evenemang under året, de flesta av dessa genomförda
digitalt. Ett exempel är Kretslopp och vattens deltagande i Eurocities arbetsgrupp WG Waste
möten, där förvaltningen fått ökad kunskap och delat med sig av erfarenheter bland annat
inom områden som glasåtervinning, mikroplaster, förpackningar och producentansvar, EU:s
avfallslagstiftning och digitalisering inom avfallssektorn. Förvaltningen har även deltagit i
samarbetsprojektet Big Buyers. Syftet har varit att öka kunskapen inför upphandlingar av
tunga elektriska fordon genom marknadsdialoger och jämförelser av pilotprojekt och
upphandlingskrav, öka kunskapen om finansiering av projekt gällande elektriska fordon samt
diskutera vilken påverkan EU-lagstiftningen har.
Under 2020–2021 har Göteborg genom Trafikkontoret varit ordförande i POLIS, ett nätverk
för städer, organisationer och näringsliv med syfte att utbyta kunskap om innovativa
9

Inventering av Göteborgs Stads medlemskap i internationella organisationer, dnr 0267/20
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tekniklösningar och policys för lokala transporter. Göteborg har varit värd för
årskonferensen under december där över 600 deltagare deltog i konferensen på Lindholmen
med fokus på innovativa åtgärder för minskad trängsel, ökad säkerhet och minskade utsläpp.
Europa Direkt Göteborgsregionen, informationskontoret med mål att sprida information
om EU samt att involvera allmänheten i aktuella EU-frågor, avslutade sin verksamhet 30
april. Kontoret, som medfinansierades av EU-kommissionen på 3-årsbasis, har de senaste
åren varit lokaliserat hos Stadsbiblioteket10. Stadsbiblioteket valde att inte ansöka om en ny
3-årsperiod. Europa Direkt har under drygt 20 år varit stadens huvudsakliga kanal för att öka
medborgarnas EU-kunskaper och engagemang i EU:s politiska beslut. Göteborgarnas
möjligheter att påverka politiska beslut i EU har varit ett föremål för Göteborgs Universitets
undersökning gällande demokrati och delaktighet11, värdena har varit relativt oförändrade
sedan 2016.
Tabell 4 – Göteborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut i EU
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Ett annat EU-finansierat informationskontor i Göteborg är Enterprise Europe Network
(EEN), kontoret erbjuder rådgivning till små och medelstora företag. Business Region
Göteborg AB driver verksamheten tillsammans med andra aktörer som ingår i satsningen
Exportcenter Väst. EEN gjorde 2021 det sista året på ett 7-årskontrakt med EUkommissionen. En ny ansökan för de kommande 7 åren skrevs och godkändes under året.
EEN:s rådgivning till företag kan gälla EU-finansiering, IPR-relaterade ärenden, lagar och
regler, CE-märkning, marknadsfrågor etc. Under 2021 fick 37 företag hjälp med olika typer
av frågor. Ett exempel är ett företag som designar och säljer vegetabiliska läderprodukter
som fick en order från Kina. För att kunna sälja till Kina krävdes ett särskilt certifikat som
Enterprise Europe Network hjälpte till med att ta fram all information. Resultatet blev att
företaget fick certifikatet och säljer nu sina produkter till Kina. EEN hjälper även företag att
söka efter internationella affärssamarbeten, detta gäller både export och import. Under 2021
fick 28 företag hjälp med att göra sökningar efter potentiella affärssamarbeten, 3 stycken
matchmaking-events arrangerades och 192 företag deltog.

2.2.3 Kunskapshöjande insatser i staden
GEO har under 2021 arbetat för att höja stadens gemensamma EU-kunskap, genom att hålla
interna kunskapshöjande webbinarier för tjänstepersoner på ämnet EU-lagstiftning och social
politik på EU-nivå. Behovet av insatser som denna identifierades av GEO genom samtal med
planeringsledare som arbetar i förvaltningar som arbetar med den sociala dimensionen.
Dessa webbinarier kommer att byggas vidare på under 2022. Inom hållbar stadsutveckling
anordnade GEO ett webbinarium i november om hur EU:s uppdaterade energilagstiftning
10

Europa Direkts verksamhet medfinansierades av EU-kommissionen, Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen,
Göteborgsregionen och Länsstyrelsen.
11
Rapporter Demokrati och delaktighet i Göteborg 2016–2020, SOM-institutet, Göteborgs Universitet.
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påverkar Göteborg där Pierre Schellekens, enhetschef för EU-kommissionens
generaldirektorat för energifrågor talade. GEO har också presenterat EU:s
finansieringsprograms möjligheter för flera grupperingar i Göteborgs Stad under året.
Det finns ett tiotal tematiska nätverk inom staden inriktade på olika aspekter av EU-arbetet.
Inom ramen för det stadensövergripande EU-nätverket och med stöd av kommunstyrelsens
EU-kompetensanslag, deltog ett tiotal tjänstepersoner i SKR:s EU-utbildningsdag i
september. Välfärdsförvaltningarna arrangerade under hösten två planeringsdagar i syfte att
fördjupa kunskapen om de nya programmen och koppla ihop utvecklingsbehoven i staden
med möjligheterna i de olika programmen.

2.3 Påverkan
Stadens EU-arbete omfattar operativt påverkansarbete i frågor som är av betydelse för
staden. Göteborgs Stads påverkansagenda12 pekar ut sex strategiska påverkansområden där
staden behöver samlas kring ett gemensamt budskap och agera långsiktigt. Det framgår av
påverkansagendan att EU som beslutsinstans har betydelse för samtliga sex
påverkansområden.

2.3.1 EU-samråd
EU-kommissionens öppna samråd om nya förslag om lagstiftning är ett av de inledande
stegen i EU:s beslutsprocess. GEO har analyserat, sammanfattat och skickat in 30 samråd till
stadsledningskontoret för besvarande. Under 2021 har staden besvarat 22 EU-samråd13, utav
de 30 EU-samråd som GEO har bedömt som relevanta. Antalet besvarade EU-samråd har
därmed varit ungefär lika många som året innan då staden besvarade 20 EU-samråd.
Inriktningen på de besvarade EU-samråden har inte heller förändrats. Framför allt rör EUsamråden hållbar stadsutveckling (miljö, klimat och energi) men också utbildning och
digitalisering. Besvarande av EU-samråd ingår i stadens ordinarie ärendehantering. Fem av
de relevanta EU-samråden har stadsledningskontoret besvarat, övriga EU-samråd har
fördelats relativt jämt mellan sakkunniga förvaltningar och bolag för direktbesvarande.
Staden strävar efter att lämna ett gemensamt svar vid EU-samråd, men i undantagsfall kan
förvaltningar och bolag lämna olika svar på EU-samråd. Ett exempel på detta under 2021 var
samrådet inför uppdatering av det europeiska utsläppshandelssystemet. Ett svar lämnades då
från Göteborgs kommun och ett annat från Göteborg Energi. Vid övriga EU-samråd under
2021 har staden lämnat ett enda svar. Exempel är EU-samrådet om tillgång till webben och
digitalt innehåll för personer med funktionsnedsättning. Staden besvarade samrådet under
ledning av funktionshinderombudsmannen och i samråd med förvaltningen för funktionsstöd
och Intraservice.

2.3.2 Aktiviteter i Bryssel
Parallellt med samrådsprocessen bedriver GEO ett aktivt påverkansarbete gentemot EU:s
institutioner i Bryssel enligt beslutad påverkansagenda. GEO har under 2021 haft möten

12
13

Dnr 0953/20.
Rapporteringen avser EU-samråd med sista svarsdatum under 2021.
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med både Europaparlamentariker och handläggare vid Europaparlamentet och EUkommissionen.
GEO samarbetar tillsammans med andra europeiska regionkontor och
intresseorganisationer, både inom de internationella nätverken ERRIN och Eurocities, men
också genom privata kontaktnätverk för att tidigt kunna få ta del av förhandsinformation och
säkerställa att staden ges bästa möjlighet att påverka kommande EU-initiativ/lagstiftning.
Under 2021 säkerställde till exempel GEO att Göteborg tog del av et första utkast till
implementeringsplanen för missionen för 100 klimatneutrala och smarta städer. Detta
resulterade i att Göteborg kommenterade implementeringsplanen innan den sedan lanserades
i slutet av september. GEO såg också till att Göteborgs Energi var de första som fick utkastet
till direktivet för byggnaders energipresentanda, vilket möjliggjorde en tidig insats och att
fjärrvärmen kom med i utkastet, som EU-kommissionen presenterade.
Tillsammans med de andra svenska stads- och regionkontoren och Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR) deltar GEO i nätverket SveReg i syfte att utbyta kunskap och genomföra
gemensamma aktiviteter. Inom ramen för SveReg diskuterade GEO Fit for 55-paketet med
Sveriges ständiga representation i Bryssel. GEO organiserade även ett möte med klimatrådet
för att diskutera uppdateringen av EU:s system för handel med utsläppsrätter, med
skatterådet för att diskutera energiskattedirektivet, samt med det nya rådet med ansvar för
digitalisering för att diskutera aktuella digitaliseringsfrågor som berör kommuner och deltar
på regelbundna avstämningar med transportråden.
En tät löpande dialog har GEO haft med Regeringskansliet och svenska representationen
om taxonomins delegerade akter och taxonomiplattformens rapporter. GEO har haft flera
möten om taxonomin med parlamentariker och tjänstepersoner på kommissionen och
parlamentet, och delgett synpunkter skriftligt. Inför kommande delegerade akter har GEO
samtalat med EU-kommissionen och skickat in faktarapporter om avfallsförbränning
specifikt, även till ansvarig kommissionär.
GEO samarbetar också med andra intresseorganisationer i Bryssel, såsom
Transport&Environment Energiföretagen, EuroHeat and Power, Eurlectric, CORAI, POLIS
och EurEau, när det gäller specifika och aktuella frågor. Exempelvis hjälpte GEO Göteborgs
Stads Leasing att skriva under ett brev inför uppdateringen av CO2-normerna för lätta
lastbilar och personbilar, vilket ledde till att staden bjöds in till ett möte med EUkommissionens vice-ordförande Frans Timmermans kabinett.

2.3.3 Övriga aktiviteter
Staden deltog under året aktivt i arbetet med framtagandet av de nya social- och
regionalfonsprogrammen i Västsverige (ESI-fonder, 2021–2027) som utgör en viktig del
av stadens EU-finansiering14. Staden uppdaterade EU-överenskommelsen med
Göteborgsregionen15 som en del av detta arbete. Överenskommelsen utgår från samarbete
kring påverkan, projekt samt kompetensutveckling, exempelvis har avstämningar skett med
myndigheter kring storstadsregionens behovsbilder, men också gemensamma inspel gällande
programmeringen av de nya ESI-fonderna. Andra relevanta forum med fokus på ESIfonderna har varit VäReg (VGR referensgrupp för strukturfonderna 2021–2027),

14

Indikativt i denna mening är att Göteborgs Stad och Göteborgsregionen ansvarat för ca hälften av beviljat
finansiering inom socialfondsprogrammet i Västsverige under programperioden 2014–2020.
15
EU-överenskommelsen med Göteborgsregionen undertecknades 2014.
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storstadsnätverket för EU-frågor, bestående av representanter för stadsledningskontor i
Göteborg, Malmö, Stockholm och Uppsala, samt SKR:s internationella nätverk.
Leader är ett EU-program som staden har bevakat under året, programmet ska ge stöd för
utveckling av landsbygds- och skärgårdsområden. Kommunfullmäktige godkände 2021-0520 att Göteborgs Stad är fortsatt medlem i Leader Södra Bohuslän respektive Längs Göta
Älv. Nämnden för demokrati och medborgarservice har huvudansvaret för stadens
deltagande och har utvärderat stadens medverkan hittills. Det har bland annat framgått av
utvärderingen att det har varit en god spridning mellan projekt som syftar till hållbar
utveckling och klimatsmarta lösningar och projekt som fokuserar på socialt hållbar
utveckling. Parallellt har det varit utmanande att använda Leader-metoden i socioekonomiskt
utsatta stadsområden då Leader traditionellt sett är ett stöd för landsbygdsutveckling samt att
det har det funnits svårigheter i att kommunicera Leader på ett begripligt och tydligt sätt.
Arbetet inom nätverket STRING (Southwestern Baltic sea Transnational area Implementing
New Geography) har under året fokuserat på frågan om en utbyggd järnväg Göteborg – Oslo,
med nära koppling till EU:s prioriteringar apropå infrastruktursinvesteringar. För första
gången har ett bilateralt möte genomförts mellan Sverige och Norge för att diskutera en
utbyggd järnväg. Den analys av STRING:s förutsättningar att utvecklas till en megaregion
som OECD genomfört, innebar start av en rad arbetsgrupper som formulerar aktivitetsplaner
i detta syfte. Göteborgs Stad har aktivt bidragit i arbetet att formulera en handlingsplan för
att utveckla STRING-regionen till en global Green Hub för miljöteknikföretag.

2.4 Profilering
2.4.1 Evenemang och deklarationer
Varje år anordnar EU-kommissionen temaveckor där specifika frågor ges utrymme att
diskuteras. För Göteborgs Stad är det en viktig del i stadens profileringsarbete att delta på
EU:s temaveckor och nyttja dem strategiskt för profilering. De viktigaste temaveckorna
diskuteras här.
Under den europeiska temaveckan för regioner och städer är det arbetet som utförs i
Europas regioner och städer som står i fokus i Bryssel. Under 2021 samarbetade GEO med
BID-Gamlestaden för att anordna ett webbinarie under veckan på temat stadsutveckling
genom BID-strukturer. Evenemanget modererades av SLK:s Lars Ekberg och på eventet
talade representanter från Spanien, Tyskland och Göteborg, där BID-Gamlestaden lyfte fram
arbetet som gjorts i samband med Göteborgs stad för att utveckla Gamlestaden. Totalt så
deltog 83 personer vid evenemanget och exponeringen resulterade i att BID-Gamlestaden
bjöds in att tala på en internationel konferens i Bilbao och intresse från Albanien att besöka
Göteborg och Gamlestaden.
Under EU:s gröna vecka samlas beslutsfattare, ledande miljöorganisationer, städer och
andra intressenter för att diskutera EU:s miljölagstiftning. Det är det viktigaste evenemanget
inom EU:s miljöpolitik och GEO koordinerar stadens deltagande i temaveckan. Temat för
2021 var EU:s handlingsplan för nollföroreningar i luft, vatten och mark. GEO organiserade
ett webbinarium tillsammans med Kretslopp och Vatten, Miljöförvaltningen, Svenskt Vatten,
den europeiska paraplyorganisationen för organisationer som arbetar med vattenfrågor,
Eureau, och EU-kommissionen för att diskutera den kommande uppdateringen av
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avloppsdirektivet. Som ett resultat av webbinariet har Göteborgs Stad bjudits in att delta i
EU-kommissionens expertgrupp inför uppdateringen av direktivet.
För att profilera Göteborgs Stad till kommande och existerande EU-initiativ är också GEO:s
egna evenemang i Bryssel viktiga. I juni 2021 organiserade GEO ett frukostwebbinarium,
tillsammans med Småland Blekinge Hallands EU-kontor, för att visa upp stadens arbete med
cirkulärt byggande och profilera Göteborg inom EU-initiativet Level(s). Från EUkommissionen deltog Josefina Lindblom från generaldirektoratet för miljöfrågor. GEO såg
till att trafikdirektören fick en talarinbjudan att tala om stadstrafik i en panel med EUkommissionen, på en välbesökt konferens online med 200 deltagare på webbinariet. GEO
hjälpte trafikkontoret att förbereda talepunkter.
Tillsammans med SveReg arrangerade GEO ett webbinarium om EU:s kommande
transportpolitik i vilken företrädare för Göteborgs Stad presenterade synpunkter på
kopplingen mellan miljöpolitiken, digitaliseringen och transportpolitiken, och Göteborgs
verksamhet. Talade gjorde även representant från generaldirektoratet för transport och
europaparlamentariker Johan Danielsson (S) samt andra region/stadspolitiker. GEO såg
under året till att trafikdirektören blev inbjuden som talare att prata om stadstrafik på en
välbesökt europeisk digital konferens om transport ”Future Cities” i en panel där även en
representant för EU-kommissionen deltog.
GEO arrangerade en frågestund med EU-kommissionens handelsenhet om internationella
upphandlingsinstrumentet, och dess eventuella påverkan på kommuners upphandling. 25
tjänstepersoner deltog. Göteborg, VGR och Stockholm engagerade sig sedan vidare och
skrev fram gemensamma synpunkter och hade kontakt med representationen, Svenskt
Näringsliv och parlamentet. Under 2021 blev GEO inbjudna att prata om Gothenburg
European Office verksamhet för en stor grupp lärare från Sverige, som arrangerades av EUkommissionens representation i Stockholm, samt till PR-firman Kreab i Bryssel för att tala
om strategisk påverkan tillsammans med Jessica Polfjärd, Europaparlamentariker, för en
grupp chefer i statliga myndigheter.
Inom ramen för Eurocities, har staden profilerats inom de olika tematiska forumen. Inom
Social Affairs Forum och arbetsgruppen WG Integration & Migration, arrangerades ett
digitalt studiebesök i Göteborg 5–7 maj och representanter från staden deltog i ett
arbetsgruppsmöte i Bryssel. I WG Housing, presenterade Göteborg stadens arbete med
hemlösa och med EU migranter i ett arbetsgruppsmöte i Lyon. Inom Mobility Forum, blev
Göteborg invald som Vice-ordförande för arbetsgruppen Safe and active travel 2021–2022.
Inom Environment Forum, undertecknade kommunstyrelsens ordförande Eurocities Plastics
Declaration som innebär att staden förbinder sig att på olika sätt arbeta för att minska
plastavfallet.
Under 2021 skrev Göteborgs Stad under deklarationen “Green City Accord”, som är ett
initiativ av EU-kommissionen och Eurocities och som bedömts viktig till Göteborgs ansökan
till missionen om 100 klimatneutrala och smarta städer. GEO har under året bedrivit ett
aktivt påverkansarbete gentemot EU-kommissionen för att profilera Göteborg inom
initiativet. Som ett resultat av detta arbete bjöds Göteborgs Stad in att delta vid ett
signeringsevenemang i Bryssel på personlig inbjudan av EU-kommissionär Virginijus
Sinkevičius med ansvar för miljö, hav och fiske. Under evenemanget deltog kommunalråd
Emmyly Bönfors (C).
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2.4.2 Utmärkelser
Göteborg, genom stadsbyggnadskontoret och förvaltningen för kretslopp och vatten,
medverkat i EU-projektet BEGIN som fick utmärkelsen Regiostars awards i kategorin
Allmänhetens val. I projektet har man studerat hur blågrön infrastruktur i kombination med
social innovation kan vara en del av framtidens lösningar och anpassningar gällande
klimatförändringar och dagvattenhanering. BEGIN har samlat tio europeiska städer och flera
universitetets och forskningsinstitut runt om i Europa. Projektet resulterade i minst ett
pilotprojekt per stad, i Göteborg byggdes uteklassrummet ”Näsan i blöt” i Jubileumsparken,
tillsammans med över 100 göteborgare. En annan uppmärksammad utmärkelse har varit
Göteborg Citysamverkans Europeisk quality mark-certifiering, en kvalitetsmärkning på
hur olika aktörer i en stad arbetar tillsammans för att utveckla stadskärnan på ett strukturerat
och positivt sätt. Under ett samtal mellan regionrepresentanter och EU-kommisionen (DG
REGIO och DG JUST) i september 2021 fick GEO reda på att det nya EU-priset Capital of
Diversity and Inclusion skulle lanseras i november 2021. Ett mobiliseringsarbete
påbörjades som ledde till att en prisansökan skickades in i början av 2022 med medverkan
från ett antal förvaltningar.
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3 Bilagor
3.1 EU-projekt 2021
Projektnamn
Arbetsliv och hälsa Nordost
BEGIN
BSR Electric
Bättre hälsa II
CAGN
CIVACT
COExist
Creative Ageing
ECVET phase 3
E-LearnScene
Envisum
Mobilitet yrkesprogram
Flexigrid
Formativ bedömning i grundskolan
Framrutan
GameEdu
IRIS

Program
ESF
Interreg Nordsjön
Interreg Östersjön
ESF
Regionalfond
Erasmus+
Horisont 2020
Erasmus+
Erasmus+
Erasmus+
Interreg Östersjön
Erasmus+
Horisont 2020
Erasmus+
Regionalfond
Erasmus+
Horisont 2020

Programkategori
ESI
ESI
ESI
ESI
ESI
Sektorsprogram
Sektorsprogram
Sektorsprogram
Sektorsprogram
Sektorsprogram
ESI
Sektorsprogram
Sektorsprogram
Sektorsprogram
ESI
Sektorsprogram
Sektorsprogram

Iter - Sustainable volunteering for
inclusion
Kollegialt lärande och digitalisering
Kompetens+
LUCIA: Lighting the Baltic Sea Region
Lärande i arbete för yrkeselever och
personal
MOVE21
Nothern Connections
Nyckelprojektet
Periscope
ReGarden
Scandinavian Sustainable Circular
Construction (S2C)

Erasmus+

Sektorsprogram

Verksamhet
Socialnämnden Nordost
Kretslopp och vatten
Trafiknämnden
Socialnämnden Sydväst
BRG
Socialnämnden Nordost
Trafiknämnden
Kulturnämnden
Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden
Byggnadsnämnden
Utbildningsnämnden
Göteborg Energi
Socialnämnden Nordost
BRG
Utbildningsnämnden
Byggnadsnämnden,
Trafiknämnden,
Göteborg Energi
Socialnämnden Centrum

Erasmus+
Regionalfond
Interreg Östersjön
Erasmus+

Sektorsprogram
ESI
ESI
Sektorsprogram

Utbildningsnämnden
BRG
Trafiknämnden
Utbildningsnämnden

Horisont 2020
Interreg Nordsjön
ESF
Interreg Nordsjön
ESF
Interreg ÖresundKattegatSkagerrak
Horisont 2020
Horisont 2020
ESF

Sektorsprogram
ESI
ESI
ESI
ESI
ESI

Trafiknämnden
BRG
Socialnämnden Centrum
BRG
Socialnämnden Nordost
Lokalnämnden

Sektorsprogram
Sektorsprogram
ESI

Miljö- och klimatnämnd
Trafiknämnden
Socialnämnden Centrum

SoWhat
Ung i Europa - En jämförelse på
spanska
UngÖst 2.0

Horisont 2020
Erasmus+

Sektorsprogram
Sektorsprogram

Göteborg Energi
Utbildningsnämnden

ESF

ESI

Socialnämnden Nordost

United Grid
Uppkopplad i Östra Göteborg
Vamos

Horisont 2020
ESF
ESF

Sektorsprogram
ESI
ESI

Göteborg Energi
Socialnämnden Nordost
Socialnämnden Sydväst

SCORE
SPROUT
Socialt Innovationslab
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3.2 Eurocities aktiviteter 2021
Aktivitet

Datum

Mötesplats

Culture Forum
WG Cultural services and culture for inclusive cities

15 april

Digitalt

30 september – 1
oktober
1 oktober

Digitalt

Hela året

Digitalt

November

Digitalt

September

Digitalt

Juni

Digitalt

Juni

Digitalt

Juni

Digitalt

Mars

Digitalt

Mars
September
December
December
September
Mars

Digitalt
Digitalt
Digitalt
Digitalt
Digitalt
Digitalt

Mars

Digitalt

September
April
Juni
September
April
April
December
April
December

Digitalt
Digitalt
Digitalt
Digitalt
Digitalt
Digitalt
Digitalt
Digitalt
Digitalt

April & september

Digitalt

Maj & höst

Digitalt

Månatliga
April & höst

Digitalt
Digitalt

Januari

Digitalt

Culture Forum, hosted by Tampere
Session especially arranged for politicians, on how the pandemic
affects the cultural sector
Economic Development Forum
Tre stycken workshops med EDF-steering committee för att ta fram
nya EDF action plan samt förberedande möten i BRG:s roll som
moderator av fokusområdet digitalisation
Capacity Building workshop med EIAH (European Investment Bank
Advisory Hub)
WG Long Term Investment tillsammans med working group
Innovation
WG Long Term Investment tillsammans med working group SME &
Entrepreurship
Genomlysning av CEMRs remiss “public debate on the review of the
EU economic governance”, även diskussion med Göteborgs stad
finansavdelning och framtagning av frågor till arbetsgruppen i BRGs
egenskap som moderator för nedanstående expert meeting
Expert meeting med CEMR om EUs ekonomiska styrmodell (Council
of European Municipalities and Regions)
Economic Development Forum i Oulu
Environment Forum
infomöte om Green city accord
WG GAB workshop om datainsamling och biodiversitet
WG GAB-möte, om åtgärder för pollinatörer samt planering inför 2022
Webinarium bullermätning
Workshop datahantering
WG-möte (round of noise mapping – the latest updates on noise
reporting)
WG Waste möte vår
WG Waste möte höst
Big Buyers projekt – kick off möte
Big Buyers projekt – marknadsdialog med VDL translift
Big Buyers projekt – marknadsdialog med Addax motors
Sustainable Textile Taskforce - uppstartsmöte
WG möte
Tvärmöte WG EECC och Climate Task force
EF möte Guimaraes
Fastighetskontoret deltog i ett arbetsgruppsmöte Barrier-free City for
all
Internt MF möten
Mobility Forum
Trafikkontoret deltog i två virtuella arbetsgruppsmöten Arbetsgrupp
Safe and active travel
Trafikkontoret deltog i Mobility Forums månatliga managementmöten
Trafikkontoret deltog i ett antal virtuella arbetsgruppsmöten Smart and
Connected Mobility
Trafikkontoret anordnade ett möte med Eurocities och BRG med
anledning av Gothenburg Green City Zones (GGCZ)
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Trafikkontoret anordnade ett möte med Eurocities och JSP för att
promota EU projekt IRIS
Trafikkontoret deltog i en workshop ‘Get inspired by city peers’ och
presenterade stadens arbete inom ’integrated soft priority system for
public transportation’
Forumledaren deltog i två informationsmöten avseende ‘100 ClimateNeutral Cities Mission: meeting with the European Commission’
anordnade av Eurocities.
Trafikkontoret deltog i Mobility Forum. Avdelningschef Utveckling och
internationellt pratade i en session: “Channelling the recovery: what
role for the future EU Urban Mobility framework?”
Forumledaren deltog i ett informationsmöte kring EU finansiering och
andra EU initiativ
Social Affairs Forum
WG Roma Inclusion
Mutual learning on preventing school drop outs for Roma
WG Roma Inclusion
Urban Innovation Actions
WG Housing & Homelessness
WG Preventing Substans Abuse
WG Children & Young people
WG Education
SAF, Berlin arrangerat
Path towards the Principal 20 of the European Pillar of Social Rights
Webinar for Eurocities members: European Investment Bank lending
opportunities and advisory services
WG Migration & Integration
#EURegionsWeekUniversity – Spatial Justice in Post-Pandemic
Europe
WG Roma Inclusion
Övergripande
Möte med Eurocities sekretariat
Cooperation Platform
KSO möte med Eurocities general sekreterare
Eurocities Årsmöte
Interna samordningsmöten, forumledare/SLK
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Februari

Digitalt

November

Digitalt

Mars och april

Digitalt

7–9 juni

Digitalt

April

Digitalt

April, november
27–28 april
27–28 maj
3, 10 & 17 februari
13–14 oktober
Mars, november

Digitalt
Digitalt
Digitalt
Digitalt
Lyon
Digitalt

15–17 november
27 oktober
6 oktober

Digitalt
Digitalt
Digitalt
Digitalt
Digitalt

November
14 oktober

Digitalt
Digitalt

14 december

Digitalt

21 maj
26–27 maj
25 juni
3–5 november
Februari, maj,
oktober,
december

Digitalt
Digitalt
Digitalt
Leipzig
Digitalt
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3.3 Besvarade EU-samråd 2021
1. Grönbok om den åldrande befolkningen i EU
2. Mikromeriter – större möjligheter till livslångt lärande och jobb
3. Kompetensutveckling – individuella utbildningskonton för lättare tillgång till
vuxenutbildning
4. Driftskompatibla digitala offentliga tjänster – utvärdering och ny strategi
5. Riktlinjer för transeuropeiska transportnät (TEN-T) – översyn
6. Energieffektivitet – översyn av direktivet om byggnaders energiprestanda
7. Hållbara transporter – ny strategi för stadstrafiken
8. Datalag och ändrade regler om rättsligt skydd för databaser
9. Initiativ om Hållbara produkter
10. Förorenat vatten – EU-regler om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse
(uppdatering)
11. EU strategi om hållbara textilier
12. Skydd av havsmiljön – översyn av EU:s regler
13. Vattenlagstiftning – reviderade listor över föroreningar i ytvatten och grundvatten
14. Översyn av EU-reglerna om faroklassificering, märkning och förpackning av
kemikalier
15. Luftkvalitet - översyn av reglerna
16. Våld mot kvinnor och våld i hemmet – kontroll av EU-lagstiftningens
ändamålsenlighet
17. Könsrelaterat våld – skydda offren och bestraffa förövarna
18. Vägar till en framgångsrik skolgång – bättre grundläggande färdigheter och fler
elever som går klart gymnasiet
19. Tillgång till webben och digitalt innehåll för personer med funktionsnedsättning –
översyn av EU-reglerna
20. Vuxnas baskunskaper – utvärdering av rådets rekommendation om
kompetenshöjningsvägar
21 & 22. Biologisk mångfald: mål för återställande av natur i EU:s strategi för biologisk
mångfald (två sammanhängande EU-samråd)
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