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Yttrande angående - Göteborg Stads handlingsplan 
för europeisk omvärlds- och intressebevakning 
2022. 

 

Yttrandet 

Demokraterna motsätter sig att Göteborg ska bedriva dyr lobbyverksamhet i Bryssel där 
marginalnyttan är försumbar. Medborgarnas skattepengar borde i stället läggas där det 
behövs och gör nytta – på stadens välfärd. Vi inser dock politikens realiteter och om en 
majoritet av stadens politiska partier är för ett kontor i Bryssel får vi förhålla oss till det. 
Vi har därför anslutit till tilläggsyrkandet och arbetat med att påverka dess innehåll. Om 
majoritet nu anser att verksamheten i Bryssel ska bedrivas är det bättre att verksamheten 
fokuserar på stadens aktuella problem än på något annat. Demokraterna kommer aldrig 
låsa sig fast vid politiska ståndpunkter i ren protest, utan vid varje tillfälle prioritera 
sakfrågan och det som är bäst för Göteborg och göteborgarna. 
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Tilläggsyrkande angående - Göteborg Stads 
handlingsplan för europeisk omvärlds- och 
intressebevakning 2022 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

 

1. Att i Handlingsplanens andra kapitel (2. Social hållbarhet), över vad GEO ska under 
2022 fokusera på, lägga till följande punkt: ”bevaka och föra dialog kring EU:s arbete 
med att bekämpa desinformation och korruption”. 
 

2. Att i Handlingsplanens andra kapitlet (2. Social hållbarhet), ska femte punkten över 
vad GEO under 2022 ska fokusera på, ändras till följande: ”bevaka och föra dialog 
kring EU:s arbete med att bekämpa våld i nära relationer och hedersrelaterat våld- 
och förtryck samt identifiera profileringsmöjligheter för Göteborg”.   
 

3. Att i Handlingsplanens andra kapitel (2. Social Hållbarhet), ändra underrubriken 
”Trygghet” till: ”Säkerhet och Trygghet” 
 
 

4. Att i Handlingsplanens andra kapitel (2. Social hållbarhet), under underrubriken 
“Trygghet” efter första stycket, lägga till följande stycke: 
“Vidare ska GEO i sin bevakning även beakta säkerhetspolitiska 
trender och policybeslut inom EU som kan ge lokala och regionala 
effekter för Göteborg. Under verksamhetsåret 2022 kan detta vara 
särskilt viktigt med orsak av Rysslands invasion av Ukraina och det 
ändrade säkerhetsläget i Europa.”  
 

5. Att i Handlingsplanens andra kapitel (2. Social hållbarhet) tillfogas en ny underrubrik 
benämnd ”Flyktingsituationen”. Under denna rubrik infogas följande stycke:  
”Till följd av den ryska invasionen av Ukraina står Europa inför den värsta 
flyktingsituation sedan andra världskrigets slut, med miljontals ukrainare på flykt i såväl 
direkta grannländer som i andra europeiska stater.  



För Göteborg beräknas mottagandet kunna handla om tusentals människor. GEO ska 
därför, som en del i sitt löpande arbete, aktivt bevaka europeiska beslut som rör 
flyktingsituationen, flyktingarnas uppehälle, flyktingarnas ersättning och flyktingarnas 
fördelning över kontinenten. GEO ska också aktivt bevaka vilka europeiska stöd som 
finns att söka för att Göteborgs stad ska kunna anordna ett värdigt och hållbart 
mottagande.”  
 

6. Att i övrigt bifalla tjänsteutlåtandet. 

 
Yrkande 
I samband med Rysslands invasion av Ukraina menar nu många säkerhetspolitiska experter på att den 
europeiska säkerhetspolitiska ordningen förändrats och säkerhetsläget försämrats.   I takt med stora 
flyktingströmmar, desinformationskampanjer och tuff geopolitisk retorik från makthavare, förstärks 
försvarsviljan och strävan att stärka beredskapen nationellt, regionalt och lokalt.  

Med bakgrund till den förändrade säkerhetsordningen och ovannämnda utvecklingen i vårt närområde 
finns det behov av att bredda uppdraget kring bevakning av trygghetsfrågorna inom EU, till att även 
inkludera aktiv bevakning kring säkerhetspolitiska policytrender, förutsättningar och resurser för bl.a. 
flyktingmottagande.    

Det försämrade säkerhetsläget kan enkelt göda odemokratiska krafter att slå rot och spridas, således 
bör GEO även bevaka diskussioner och metoder kring motarbetandet av desinformationskampanjer 
och korruption.  
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Yrkande angående – Göteborgs Stads handlingsplan för 
europeisk omvärlds- och intressebevakning 2022. 

 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Avveckla Gothenburg European Office (GEO) så snart som möjligt. 
 

Yrkandet 
Sverige har 21 st EU-parlamentariker som representerar samtliga 8 
riksdagspartier och vilka även har representation i Göteborgs 
kommunfullmäktige. Det torde vara en fullständigt naturlig del i 
parlamentarikernas dagliga arbete att som Sveriges representanter bevaka 
Sveriges intresse inom EU och som del i det frågor som är av intresse för 
Sveriges näst största stad. 

Sverigedemokraterna har upprepade gånger (exempelvis 2016-06-15, Dnr: 
1377/15, 2019-04-09, Dnr: 0331/19 samt 2020-04-22 / 2020-06-03 Dnr: 0448/20) 
yrkat på att Göteborgs stads skattebetalare inte vid sidan om dessa svenska 
ledamöter även skall betala miljontals kronor för att bekosta ytterligare 
tjänstemän som skall bevaka Göteborgs intresse. 

Det ingår inte i svenska kommuners kärnverksamheter att bedriva ett 
internationellt påverkanskontor i Bryssel. Sverigedemokraterna yrkar därför på att 
GEO läggs ned snarast möjligt. 

 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande 
2022-04-01 
 

 
 
 
 
Ärende nr: KS 2022-04-06, 2.2.5, Dnr: 0177/22 
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Göteborgs Stads handlingsplan för europeisk 
omvärlds- och intressebevakning 2022 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Handlingsplanen för europeisk omvärlds- och intressebevakning 2022, i enlighet med 
bilagan till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, fastställs. 

Sammanfattning 
Handlingsplanen beskriver hur stadens Brysselkontor, Gothenburg European Office, ska 
arbeta för att uppnå den av kommunfullmäktige beslutade inriktningen på stadens 
internationella omvärlds- och intressebevakning, med fokus på EU. Syftet med 
handlingsplanen är att stödja beslutsprocesser och möjliggöra påverkan av olika 
policyfrågor som är av intresse för staden.  

Utgångspunkten för denna handlingsplan är kommunfullmäktiges beslut 2021-02-25 § 20 
punkt 1, dnr 0341/20, där det framgår att inriktningen för Gothenburg European Office 
ska främst vara Hållbar stads- och samhällsutveckling samt Innovation och 
digitalisering. Handlingsplanen utgör en övergripande bedömning av vilka politiska 
processer inom EU som är särskilt viktiga för staden och dess samarbetsorganisationer att 
följa och påverka under 2022 i Bryssel. De prioriterade frågorna för intresse och 
omvärldsbevakning utgår från aktuella EU-frågor och vilka behov och utmaningar som 
Göteborg står inför. 

Gothenburg European Office ansvarar för omvärlds- och intressebevakning gentemot 
EU:s institutioner. Gothenburg European Office, i samråd med dess Advisory Board och 
stadsledningskontoret, har tagit fram en stadenövergripande handlingsplan för europeisk 
omvärlds- och intressebevakning under 2022. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Ärendet bedöms inte få några direkta ekonomiska konsekvenser utöver den ordinarie 
finansieringen av Gothenburg European Office. I ett långsiktigt perspektiv, kan stadens 
bevaknings- och påverkansarbete potentiellt leda till direkta ekonomiska konsekvenser 
för hela Göteborgs Stad i form av framtida möjligheter till projektfinansiering.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Ekologisk hållbar utveckling utgör ett övergripande bevakningsområde i handlingsplanen. 
Bevaknings- och påverkansarbete beträffande aktuella EU-initiativ inom detta område 
kan medföra positiva effekter i stadens arbete inom miljöområdet. 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-02-03 
Diarienummer 0177/22 
 

Handläggare  
Thanos Pinakas 
Telefon:031-368 00 64 
E-post: thanos.pinakas@stadshuset.goteborg.se  
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Bedömning ur social dimension 
Social hållbarhet utgör ett övergripande bevakningsområde i handlingsplanen. 
Bevaknings- och påverkansarbete beträffande aktuella EU-initiativ inom detta område 
kan medföra positiva effekter i stadens arbete som berör den sociala 
hållbarhetsdimensionen. 

Bilaga 
Göteborgs Stads handlingsplan för europeisk omvärlds- och intressebevakning 2022 
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Ärendet  
Gothenburg European Office, i samråd med dess Advisory Board och 
stadsledningskontoret, tar fram en årlig stadenövergripande handlingsplan för omvärlds- 
och intressebevakning i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om Samordning av 
stadens omvärlds- och intressebevakning av EU-policy, dnr 1324/16. 

Beskrivning av ärendet 
I enlighet med Göteborgs Stads Policy och riktlinjer för internationellt samarbete, 
dnr 1324/16, stödjer stadsledningskontoret kommunstyrelsen i samordningen av stadens 
arbete med omvärlds- och intressebevakning. Gothenburg European Office ansvarar för 
omvärlds- och intressebevakningen gentemot EU:s institutioner. 

Utgångspunkten för denna handlingsplan är kommunfullmäktiges beslut 2021-02-25 § 20 
punkt 1, dnr 0341/20, där det framgår att inriktningen för Gothenburg European Office 
ska främst vara Hållbar stads- och samhällsutveckling samt Innovation och 
digitalisering. Handlingsplanen utgör en övergripande bedömning av vilka politiska 
processer inom EU som är särskilt viktiga för staden och dess samarbetsorganisationer att 
följa och påverka under 2022 i Bryssel. De prioriterade frågorna för intresse och 
omvärldsbevakning utgår från aktuella EU-frågor och vilka behov och utmaningar som 
Göteborg står inför. 

Gothenburg European Office ansvarar för omvärlds- och intressebevakning gentemot 
EU:s institutioner. Gothenburg European Office, i samråd med dess Advisory Board och 
stadsledningskontoret, har tagit fram en stadenövergripande handlingsplan för europeisk 
omvärlds- och intressebevakning under 2022. 

Handlingsplanen beskriver hur stadens Brysselkontor, Gothenburg European Office, ska 
arbeta för att uppnå den av kommunfullmäktige beslutade inriktningen på stadens 
internationella omvärlds- och intressebevakning, med fokus på EU. Syftet med 
handlingsplanen är att stödja beslutsprocesser och möjliggöra påverkan av olika 
policyfrågor som är av intresse för staden.  

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontorets bedömning är att handlingsplanen är ändamålsenlig samt att den 
inbegriper ett stadenövergripande perspektiv. 

 

 

 

Magnús Sigfússon 

Direktör Samhälle och omvärld 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  

 



 

 

Göteborgs Stads handlingsplan 
för europeisk omvärlds- och 
intressebevakning 2022 
 

Gothenburg European Office  
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Göteborgs Stads styrsystem 

 

Utgångspunkterna för styrningen av Göteborgs 

Stad är lagar och författningar, den politiska 

viljan och stadens invånare, brukare och kunder. 

För att förverkliga utgångspunkterna behövs 

förutsättningar av olika slag. Stadens politiker 

har möjlighet att genom styrande dokument 

beskriva hur de vill realisera den politiska viljan. 

Inom Göteborgs Stad gäller de styrande 

dokument som antas av kommunfullmäktige och 

kommunstyrelsen. Därutöver fastställer nämnder 

och bolagsstyrelser egna styrande dokument för 

sin egen verksamhet. Kommunfullmäktiges 

budget är det övergripande och överordnade 

styrande dokumentet för Göteborgs Stads 

nämnder och bolagsstyrelser. 

Om Göteborgs Stads styrande 

dokument 

Göteborgs Stads styrande dokument är våra 

förutsättningar för att vi ska göra rätt saker på 

rätt sätt. De anger vad nämnder/styrelser och 

förvaltningar/bolag ska göra, vem som ska göra 

det och hur det ska göras. Styrande dokument är 

samlingsbegreppet för dessa dokument. 

Stadens grundläggande principer såsom 

demokratisk grundsyn, principer om mänskliga 

rättigheter och icke-diskriminering omsätts i 

praktisk verksamhet genom att de integreras i 

stadens ordinarie beslutsprocesser. Beredning av 

och beslut om styrande dokument har en stor 

betydelse för förverkligandet av dessa principer i 

stadens verksamheter. 

De styrande dokumenten ska göra det tydligt 

både för organisationen och för invånare, 

brukare, kunder, leverantörer, samarbetspartners 

och andra intressenter vad som förväntas av 

förvaltningar och bolag. De styrande 

dokumenten ligger till grund för att utkräva 

ansvar när vi inte arbetar i enlighet med vad som 

är beslutat. 
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Inledning 

Syftet med denna plan 
Göteborgs Stadshus AB:s ägardirektiv 22§ fastslår att ”GEO:s huvudsakliga uppgift är att 

i bred samverkan inom Göteborgs Stad samt med andra aktörer, bedriva omvärlds- och 

intressebevakning i Bryssel gentemot Europeiska Unionens institutioner och övriga 

institutioner, organ, nätverk och organisationer verksamma i Europa”. Syftet med 

handlingsplanen är att årsvis ge ett riktat uppdrag till Gothenburg European Office från 

kommunstyrelsen att i konkreta specifika frågor bedriva omvärlds- och intressebevakning 

i Bryssel. 

Vem omfattas av planen 
Syftet med planen är att få ett ”helastaden”-perspektiv på arbetet i Bryssel. Denna plan 

gäller för Gothenburg European Office, som planerar och utför arbetet. Emellertid kan 

inte GEO agera utan engagemang från relevanta förvaltningar och bolag i Göteborgs 

Stad. Omvärldsbevakningen riktar sig till verksamheterna, och intressebevakningen sker i 

samverkan med berörda förvaltningar och bolag så att fakta och analys blir korrekt, 

relevant och aktuell. Hela staden ska således omfattas av planen och inkluderas utifrån 

hur verksamheten berörs av frågorna i Handlingsplanen. 

Giltighetstid 
Denna plan gäller för perioden 2022 tills ny plan antagits 2023.  

Bakgrund 
GEO har ansvar för Göteborgs Stads arbete med omvärlds-och intressebevakning på 

europeisk nivå och det handlar särskilt om kontakter med kommissionen, 

Regionkommittén och Europaparlamentet samt deltagande i arbetet i olika nätverk och 

samarbeten med andra i Bryssel. I samråd med GEO:s Advisory Board1, tas utkastet till 

stadens årliga handlingsplan för europeisk omvärlds- och intressebevakning fram. 

Advisory board ska ge planen ett ”hela staden”-perspektiv. Kommunstyrelsen fattar 

beslut, och GSHAB:s styrelse informeras. 

 

De prioriterade frågorna utgår från aktuella EU-frågor och vilka behov och utmaningar 

som Göteborg står inför. Handlingsplanen är en övergripande bedömning av vilka 

politiska processer inom unionen som är särskilt viktiga för staden och dess 

samarbetsorganisationer att följa och påverka under 2022 i Bryssel.  

 
1 Advisory board sammankallas och leds av stadsdirektören och består av direktörer för 

Trafikkontoret, Miljöförvaltningen, Göteborgs hamn, Göteborgs Energi, Business Region 

Göteborg, samt representanter för Lindholmen och Johanneberg Science parker, GSHAB och 

Chalmers. Efter omorganisationen av stadsdelsnämnderna har det ännu inte fastslagits vem som 

representerar förvaltningarna längs den sociala dimensionen/ välfärd och utbildning. 



 

Göteborgs Stads handlingsplan för europeisk omvärlds- och intressebevakning 2022 6 (21) 

Koppling till andra styrande dokument 

Med tanke på att omvärldsbevakningen i Bryssel ska tjäna verksamheterna i Göteborgs 

Stad, och intressebevakningen ska ta tillvara stadens intressen i frågor som berör och 

påverkar, sker omvärlds-och intressebevakningen i linje med vad som beslutats i alla 

styrande dokument. Urval har skett utifrån den beslutande inriktningen för Gothenburg 

European Office, samt vilka frågor som är relevanta att arbeta med gentemot EU:s 

institutioner, och andra aktörer i Europa. 

Både EU-lagstiftning och finansiering från EU kan påverka hur Göteborg kan uppnå 

stadens mål, och därför bevakas både beslut och finansiering som kan påverka utförandet 

av programmet eller planen, och påverkansarbete bedrivs i de fall där lagstiftning eller 

finansiering kan anpassas så att Göteborgs Stads mål uppnås.  

Styrande dokument Koppling till denna plan 

Miljö- och klimatprogrammet 2021–2030 Genomförandet av EU:s handlingsplan för 

en cirkulär ekonomi, EU:s 

kemikaliestrategi för en giftfri miljö, EU:s 

handlingsplan för nollföroreningar i luft, 

vatten och mark samt EU:s plaststrategi. 

Dessa behandlas i stadens miljö- och 

klimatprogram och kan påverka dess 

genomförande.  

Göteborg 2035 – Grönstrategi för en tät 

och grön stad 

I enlighet med EU:s strategi för biologisk 

mångfald för 2030, presenteras bindande 

mål för naturåterställande. Detta kan 

påverka Göteborg som markägare och 

implementeringen av stadens grönstrategi.  

Göteborg 2035 – Trafikstrategi för en 

nära storstad och Strategisk plan för 

trafikinnovation 

TEN-T revideras och tillsammans med 

EU:s ramverk för stadstrafik påverkas 

kraven på stadens ”plan för hållbar 

mobilitet” och finansiering för innovation. 

Energiplan, inklusive kommande 

energiplan 

Energilagstiftningen i EU uppdateras just 

nu, vilket påverkar energiproduktion och 

användning i Göteborg. 

Program för en jämlik stad 2018-2026 EU-kommissionen har satt tydliga mål om 

att skapa en jämlikhetsunion vilket 

innebär att de kommer att vidta åtgärder 

(icke-lagstiftande och lagstiftande) som 

påverkar Göteborgs jämlikhetsarbete. 

Implementeringen av den sociala pelaren 

berör delvis Göteborgs verksamheter, och 

granskningen som styr EU-finansiering 

inom sammanhållningspolitiken. 
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Plan för arbetet mot hedersrelaterat våld 

och förtryck 

EU:s strategi för att arbete mot 

hedersrelaterat våld presenteras vilket 

öppnar upp möjligheter för Göteborg, som 

länge arbetet med frågan, att profilera 

stadens arbete. Göteborgs egen plan kan 

också uppdateras till följd av strategin. 

Riktlinjer mot våld i nära relationer Under 2022 fortsätter EU-kommissionen 

sitt arbete med att samordna bekämpandet 

av våld i hemmet och i nära relationer, 

framförallt med sin kompletterande 

färdplan för även inkludera 

hedersvåldsfrågor. 

Plan mot våldsbejakande extremism EU stödjer det förebyggande arbetet mot 

våldsbejakande extremism inom den så 

kallade säkerhetsunionen bland annat 

genom kunskaps och erfarenhetsutbyte. 

Innovationsprogram 2018-2023 Innovationsarbetet kopplas ihop med 

extern finansiering, såsom utlysningar i 

Horisont Europa i EU:s flerårsbudget, och 

EU:s innovationspolicy. 

Göteborgs Stads policy för digitalisering 

och IT 

Efter den gröna given, är digitaliseringen 

EU:s prioriterade fråga, särskilt som stöd 

till hållbar utveckling, vilket stämmer 

överens med policyns skrivning: 

”Digitaliseringens möjligheter behöver 

tillvaratas utifrån aktuella och nya 

utmaningar för att lyckas med att vara en 

hållbar stad.” EU:s digitala policy blir en 

möjliggörare för Göteborgs mål med 

standarder och finansiering. 

 

Stödjande dokument 

Kommunstyrelsen fastslog stadens Påverkansagenda 2020-09-02. Påverkansagendan 

samlar och tydliggör Göteborgs Stads intressen i några strategiska påverkansområden där 

staden behöver agera långsiktigt och med ett samlat budskap för att få till stånd beslut 

inom prioriterade områden.  

För att skapa en koppling mellan påverkansagendan och Gothenburg European Office 

fokusområden, har kapitelindelningen i påverkansagendan använts som rubriker i 

handlingsplanen, och relevanta punkter från påverkansagendan ramats in i en gul ruta 

under respektive kapitel i handlingsplanen. Emellertid uppstår en utmaning i och med att 

påverkansagendan eftersom den både är generell och ibland specifik. Den anpassas inte 

löpande till aktuella omvärldsfrågor och processer. Handlingsplanen baseras å sin sida på 



 

Göteborgs Stads handlingsplan för europeisk omvärlds- och intressebevakning 2022 8 (21) 

en aktuell omvärldsanalys av de frågor som påverkar eller kan komma att påverka 

Göteborg. Eftersom påverkansagendan inte är ett styrandedokument och på grund av den 

beskrivna utmaningen, ska kopplingen snarare tolkas som att handlingsplanen tagits fram 

”med intryck av” agendan, eftersom ett strategiskt, effektivt och riktat påverkansarbete 

måste göras gentemot rätt part vid rätt tillfälle och baseras på en omvärldsanalys. 

Genomförande av denna plan 
Gothenburg European Office (GEO) planerar och utför aktiviteter i enlighet med denna 

plan. Förvaltningar och bolag har ett ansvar att samarbeta med GEO i detta arbete. I 

specifika frågor rapporteras utvecklingen löpande till och intressebevakningen görs i 

dialog med berörda förvaltningar och bolag. GEO rapporterar veckovis sina aktiviteter till 

vice VD för Göteborgs Stadshus AB (GHSAB) samt avdelningschef på SLK.  

Områden  Förvaltningar  Bolag  

Hållbar stadsutveckling (Miljö 

och energi samt transport och 

infrastruktur)   

Miljöförvaltningen, 

Trafikkontoret, Kretslopp och 

Vatten, 

Inköp och upphandling, SLK  

Hållbarhetsrådet, 

Göteborg Energi, 

Framtiden AB, Renova, 

Göteborgs Hamn, 

Göteborgs Stad leasing 

AB, Business Region 

Göteborg AB (BRG), 

Lindholmen Science 

Park, Chalmers 

universitet och 

Johanneberg Science 

Park. 

Hållbar samhällsutveckling 

(Sociala frågor och 

kompetensförsörjning)  

Sociala förvaltningar, 

utbildningsförvaltningar, 

Demokrati och 

Medborgarservice, SLK.  

Hållbarhetsrådet, BRG   

Innovation och digitalisering 

  

SLK, Demokrati och 

Medborgarservice, Intraservice, 

Inköp och upphandling  

BRG, Lindholmen 

Science Park, 

Johanneberg Science 

Park och Chalmers. 

GEO ska samordna sina aktiviteter med andra organisationer med samma mål, t.ex. SKR, 

Eurocities, Polisnätverket, och andra europeiska städer. GEO samverkar med VGR i de 

fall överlappningar av kontorens prioriterade frågor identifierats och gemensamma 

aktiviteter kan ge synergieffekter. 

Uppföljning av denna plan 
GEO rapporterar till GSHAB styrelse genom halvårsrapport och helårsrapport. 

Rapporterna skickas till kommunstyrelsen för information. Stadsledningskontoret 

sammankallar ett Advisory Board bestående av direktörer från förvaltningar, bolag och 

representanter för samarbetspartnerna Chalmers Universitet, Lindholmen Science Park 

och Johanneberg Science Park två gånger per år där rapportering sker och direktörerna 

ges en möjlighet att ge sina synpunkter på verksamhetsplaneringen. 
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Planen 
GEO ska föra en kontinuerlig diskussion med Europaparlamentet, Sveriges ständiga 

representation2 och EU-kommissionen för att se till att relevanta aktörer känner till 

Göteborgs stads position och goda exempel, så de kan arbeta för att lyfta fram dessa 

ställningstaganden i förhandlingar. GEO ska bevaka utvecklingen av de förslag som lagts 

fram av EU-kommissionen och analysera vad de kan få för konsekvens för Göteborg. 

GEO ska se till att tjänstepersoner i Göteborgs stad, som arbetar med ämnen som berörs 

av initiativen i handlingsplanen, hålls informerade om hur ärendena fortskrider. GEO har 

även en rådgivande funktion för bolagens EU-arbete. 

EU:s program och fonder är verktyg som bidrar till EU:s långsiktiga målsättningar och 

policymål. Göteborg kan ta del av finansieringsmöjligheter som EU har att erbjuda. GEO 

ska under 2022 fortsätta bevaka EU:s tematiska sektorsprogram eller fonder som kommer 

förvaltas eller koordineras från Bryssel, av intresse inom hållbar stads- och 

samhällsutveckling, digitalisering och innovation. Det inkluderar bland annat European 

City Facility, LIFE, Digitala Europa och Horisont Europaprogrammet. GEO bistår 

Göteborgs Hamn vid behov rörande ansökan till Connecting Europe Facility för 

farledsfördjupningen. 

1. Ekologisk hållbar utveckling 
Utsläpp av växthusgaser, förlust av biologisk mångfald och överkonsumtion av råvaror 

skapar stora problem världen över, likaväl i Göteborg som i övriga EU. Klimatneutralitet 

och ren miljö är EU:s högsta prioritet och arbetet ramas in i den så kallade gröna given. 

Den gröna given tar ett helhetsgrepp om alla relevanta policyområden så att inget är 

motstridigt och så att alla sektorer levererar mot klimatmålen och bidrar till ren miljö. 

Under föregående år har lagstiftningen utvärderats och resulterat i det så kallade ”Fit for 

55”-paketet, innehållandes regler för förnybar energi, krav på energieffektivitet, 

infrastruktur för alternativa drivmedel, justering av utsläppsrättssystemet och krav på 

byggnaders energiprestanda. Biologisk mångfald, hållbar mobilitet och en miljö fri från 

föroreningar är också en del av den gröna given. 

Revidering av energilagstiftning - Fit for 55 

För att nå målet om 55% utsläppsminskning till 2030 reviderar EU hela sin 

energilagstiftning. GEO fortsätter arbetet med att bevaka och föra en strategisk dialog om 

det så kallade “Fit for 55”-paketet så att Göteborgs Stads perspektiv beaktas. Bland annat 

är fjärrvärmen och spillvärmens roll, energiåtervinning ur avfall, krav på renovering av 

offentliga byggnader och tillgång till laddningsstationer angelägna punkter. I pipeline 

finns också ett initiativ som ska lägga grunden till att utveckla hållbara 

koldioxiduppfångningssystem, vilket är relevant för flera projekt i Göteborg. 

 
2 I dialogen med den svenska representationen sker ingen påverkan. Påverkan av den svenska 

förhandlingspositionen måste ske i Sverige. Dialogen i Bryssel handlar snarare om att ge 

representanterna argument och exempel inför förhandlingar och ömsesidigt informationsutbyte. 
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EU:s nya Bauhausinitiativ syftar till att inkludera tre perspektiv på stadsbyggnad – 

hållbart, estetiskt och inkluderande, vilket sammanfaller väl med det strategiska 

planeringsarbetet i Göteborg och staden bör om möjligt, med hjälp av GEO, delta i nya 

Bauhaus för att skapa positiva effekter i staden. 

EU:s mission klimatneutrala och smarta städer – 

innovationsutveckling 

Miljö- och klimatnämnden har i uppdrag att jobba för att Göteborg ska bli en av EU:s 100 

klimatneutrala och smarta städer inom ramen för EU-missionen i Horisont Europa. GEO 

fortsätter delta i det strategiska arbetet med missionen och stöttar miljöförvaltningens 

arbete. Det finns även möjligheter för att skapa synergier med Missionen för att anpassa 

samhället till klimatförändringarna och Missionen för att öka kunskapen om, återställa 

och skydda våra hav, sjöar och vattendrag, något som EU-kommissionen efterfrågar. 

Hållbar finansiering – EU:s taxonomi 

EU:s taxonomi påverkar Göteborg på olika sätt – dels genom att styra investeringar mot 

hållbara aktiviteter, genom krav på bolagens redovisning, nytt regelverk kring gröna och 

sociala obligationer, dels genom att EU-projektfinansiering framöver måste respektera 

reglerna i taxonomin. Det är också troligt att Europeiska Investeringsbanken (EIB) 

kommer utgå från taxonomin. Under 2021 har GEO arbetat i tidigt skede i utarbetningen 

av akterna på de kommande miljömålen cirkulär ekonomi, vatten, föroreningar och 

biologisk mångfald. Den tidiga analysen ledde till att fokus inledningsvis har varit på 

energiåtervinning genom avfallsförbränning. Under 2022 kommer EU-kommissionen 

presentera sitt utkast och öppna för möjlighet till att ge synpunkter, och GEO:s 

påverkansarbete ska fortsätta.  

Cirkulär ekonomi och avfall 

EU:s handlingsplan för en cirkulär ekonomi, innefattar en revidering av 

ekodesigndirektivet och initiativet för hållbara produkter. Med tanke på att Göteborg 

ansvarar för avfallshanteringen ska GEO bevaka dessa initiativ och framföra Göteborgs 

synpunkter. GEO ska även kartlägga finansierings- och profileringsmöjligheter på EU-

nivå för att stötta Göteborgs arbete med att skapa en hållbar och cirkulär stad.  

Under 2022 inleds en översyn av ramdirektivet för avfall med syftet att minska blandat 

avfall och öka materialåtervinning. För Göteborg är det viktigt att översynen inte leder till 

att avfallsförbränning för energiåtervinning missgynnas och därför ska GEO att bevaka 

detta initiativ och agera vid behov. 

Hållbara transporter och logistik  

GEO:s arbete kring hållbara transporter och logistik grundas på trafikkontorets strategiska 

plan, men även arbetet inom Green City Zone på BRG. Samarbeten finns med 

Lindholmen Science Park, 2030-sekretariatet, STRING-nätverket, fordonskluster i EU 
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och andra aktörer inom sektorn exempelvis POLIS-nätverket3. I slutet av 2021 

presenterades flera förslag som påverkar trafikstrategin, såsom Transeuropean network – 

transport förordningen (TEN-T), ramverket för stadstrafik, ITS-direktivet4, vilket är fokus 

för påverkansarbetet under 2022. Hållbara transporter som ett av Göteborgs 

styrkeområden spelar också en viktig roll i missionsarbetet mot 100 klimatneutrala smarta 

städer. EU-kommissionen inleder under 2022 en översyn av trafiksäkerhetsarbetet där 

Göteborg genom trafikkontoret har en ledande position bland städer i EU, vilket 

uppmärksammas. 

Biologisk mångfald och föroreningar 

I EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030 tillkännagav EU-kommissionen att de 

kommer introducera bindande mål för naturåterställande, som förväntas presenteras i 

slutet av 2021. Målen får betydelse för Göteborg som markägare och staden har lämnat in 

synpunkter5. 

Luftkvalitetsdirektivet uppdateras för att stämma överens med 

Världshälsoorganisationens rekommendationer. För Göteborg är EU-finansiering på 

luftområdet intressant och GEO ska undersöka dessa möjligheter. Inom lagstiftning på 

luftpolitikens område ska GEO föra fram Göteborgs synpunkter om rapporteringskrav 

som kan underlätta stadens arbete som tillsynsmyndighet. 

På vattenpolitikens område uppdateras två initiativ som påverkar Göteborg som ansvarig 

för rening av avloppsvattnet - avloppsdirektivet6 och listorna för föroreningar i yt- och 

grundvatten7. För Göteborg är det viktigt att uppdateringen tar hänsyn till den lokala 

implementeringen. 

Genomförandet av EU:s kemikaliestrategi, som ska leda till att färre farliga kemikalier 

släpps ut på marknaden och innovation för hållbara alternativ, fortsätter med 

uppdateringen av CLP-direktivet8 och översynen av REACH-förordningen9, som handlar 

om märkning och begränsning av farliga kemikalier. GEO ska bevaka de delar som kan 

påverka stadens tillsynsarbete. 

Ur Påverkansplanen: 

• Lagstiftning och investeringar inom ramen för ”den gröna given”, 

som är EU:s färdplan för miljö- och klimatinsatser fram till år 2050, 

måste ta hänsyn till städernas förutsättningar för ekologisk hållbar 

utveckling. 

• En relevant nationell och europeisk lagstiftning för att bevara, 

försvara och återskapa den biologiska mångfalden i städer. 

 
3 CORAI, CLEPA, ACEA, Industry4all, ETUC 
4 Intelligenta transportsystem 
5 EU1-2021, EU2-2021 
6 EU13-2021 
7 EU20-2021 
8 Direktivet om faroklassificering, märkning och förpackning av kemikalier 
9 Förordningen om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier i EU 
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• En europeisk effektiv lagstiftning och finansiering för infrastruktur 

för alternativa drivmedel. 

• En europeisk upphandlingslagstiftning10 som möjliggör 

hållbarhetshänsyn och enklare innovationsupphandlingar11. 

• En europeisk lagstiftning som möjliggör att avfall som inte kan 

återvinnas omvandlas till energi. Den europeisk lagstiftningen ska 

ta hänsyn till fjärrvärmens förutsättningar och fördelar.  

• En effektiv europeisk lagstiftning för minskad förekomst av farliga 

ämnen i mark, luft och vatten, och minskat buller, samt krav på 

väl avvägd övervakning av såväl tillståndet i miljön som nivåer på 

utsläpp. 

• Utveckling av nationella och europeiska program och regelverk 

som stödjer innovationsutveckling inom hållbar stadsutveckling.  

• Med en tydlig nationell och europeisk satsning inom hållbara 

transporter och logistik kan vi nå en ledande roll i den globala 

omställningen. Sveriges ledande fordonskluster finns i 

Göteborgsregionen och regionens roll som logistiknav innebär att ett 

omfattande transportarbete utförs inom sjöfart, flyg, järnväg samt 

lastbilstransporter med Göteborg som nav. Fordons- och 

transportbranschen har idag ett ambitiöst utvecklingsarbete för 

världsledande miljö- och säkerhetsprestanda. 

  

 
10 Revideras ej under 2022, men om tillfälle öppnas, presenteras Göteborgs synpunkter. 
11 Göteborg deltar inte i EU:s Big Buyers initiativ, vilket är en förutsättning för att påverka 

innovationsupphandling. BigBuyers | Home GEO försöker engagera delar av verksamheterna i 

staden, men saknar beslutande eller styrningsmöjligheter. 

C_2021_4320_F1_OTHER_AUTONOMOUS_ACT_SV_V3_P1_1174477.PDF 

https://bigbuyers.eu/
file:///C:/Users/x1catnor/Downloads/C_2021_4320_F1_OTHER_AUTONOMOUS_ACT_SV_V3_P1_1174477.PDF
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2. Social hållbarhet 
Göteborg ska vara en jämlik stad där alla medborgare har samma förutsättningar för att 

leva ett bra liv. Detta gör inte bara staden till en plats där människor vill leva och bo, utan 

skapar även bra förutsättningar för att tillvarata alla de unika tillgångar som stadens 

sociala mångfald erbjuder. Denna målsättning delar Göteborg med EU som aktivt arbetar 

för att skapa en jämlikhetsunion och för att integrera målen i Agenda 2030. En stor del av 

detta arbete på EU-nivå sker inom ramen av den europeiska sociala pelaren, som 

presenterades i Göteborg 2017, och vars implementering övervakas genom den 

europeiska planeringsterminen.  

GEO ska använda uppföljningen av program om Jämlik stad för att identifiera relevanta 

initiativ och möjligheter för Göteborg. Socialpolitik är i stort är en 

medlemstatskompetens, men Göteborgs engagemang innebär att vi delar med oss av våra 

kunskaper, men även lyssnar, lär och inspireras av andra europeiska städer. GEO ska 

under 2022 att fokusera på att: 

• bevaka och föra dialog kring trygghetsfrågorna på EU-nivå med fokus på 

förebyggandet av radikalisering och bekämpandet av organiserad brottslighet, 

• lyfta ungdomsperspektivet, 

• stärka den interna kompetensen i Göteborg kring implementeringen av den 

sociala pelaren, 

• i dialog med förvaltningarna, fördjupa sig i mervärdet av EU vad gäller 

kompetensförsörjning i offentlig sektor, 

• bevaka och föra dialog kring EU:s arbete med att bekämpa våld i nära relationer 

och hedersvåld samt identifiera profilerings möjligheter för Göteborg. 

Trygghet 

Inom ramen för EU:s strategi för att skapa en säkerhetsunion (2020-2050) ingår 

trygghetsfrågor som är strategiskt viktiga för Göteborg, så som bekämpandet av 

organiserad brottslighet och radikalisering. Med Göteborgs Stads plan mot 

våldsbejakande extremism12 i beaktande ska GEO lyfta arbetet och föra en dialog 

tillsammans med ansvariga förvaltningar kring dessa frågor under 2022. 

Europaåret för ungdomar 2022 

EU-kommissionen har beslutat att 2022 är ”ungdomarnas år”. GEO:s aktiviteter bör 

hämta inspiration från detta tema i planerandet av aktiviteter och profileringsarbetet. EU 

kommer lägga speciell fokus på åtgärder och aktiviteter som: 

• Uppmuntrar ungdomar att bli aktiva medborgare i vårt demokratiska 

samhälle 

• Uppmärksammar och stöttar ungdomars möjligheter, framförallt i relation till 

den gröna given och digitaliseringen 

• Främjar de möjligheter som EU erbjuder ungdomar, framförallt i samband 

med ”Next Generation EU” som genomförs i 2022 

 
12 Social resursförvaltnings plan mot våldsbejakande extremism (goteborg.se) 

http://www4.goteborg.se/prod/intraservice/namndhandlingar/samrumportal.nsf/93ec9160f537fa30c12572aa004b6c1a/68816c5d19a07f6ac1258394002c692f/$FILE/Bilaga_2_Goteborgs_Stads_plan_mot_valdsbejakande_extremism_2019_2022.pdf
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• Hämtar inspiration från ett ungdomsperspektiv genom att inkludera 

ungdomars aktioner, visioner och idéer  

Implementeringen av den sociala pelaren – 

kompetensutveckling 

GEO ska arrangera en serie av digitala studiebesök till EU:s institutioner och 

organisationer verksamma i Bryssel för de kollegor som arbetar med social hållbarhet och 

frågor som tangerar implementeringen av den sociala pelaren. Studiebesöken har till syfte 

att öka kunskaperna för vad som sker på EU-nivå. Detta kommer att öka möjligheterna att 

identifiera hur man kan arbeta gentemot EU. 

 

Igenom den europeiska planeringsterminen- som är ramen för samordningen av den 

ekonomiska politiken mellan medlemsländerna - granskar EU-kommissionen 

medlemsländernas implementering av den sociala pelaren och Agenda 2030. Därför ska 

GEO föra en dialog om den europeiska planeringsterminen då den påverkar svensk 

användning av strukturfonderna såsom den europeiska socialfonden (ESF+).  

Hedersvåld 

I slutet av 2022 presenterar EU-kommissionen ett förslag för att förebygga skadliga 

sedvänjor riktade mot kvinnor och flickor, så som t.ex. hedersvåld. Göteborgs stad arbetar 

aktivt med förebyggandet av hedersvåld och lämnar därför synpunkter på initiativet. Det 

finns även möjlighet för Göteborg att profilera sig på EU-nivå i frågan om bekämpandet 

av hedersvåld baserat på sitt långsiktiga arbete. 

 

Ur påverkansplanen: 

• EU-kommissionen ska, i sin årliga granskning av ländernas 

implementering av den sociala pelaren och FN:s hållbarhetsmål, 

göra korrekta analyser som tar hänsyn till storstädernas och 

Göteborgs utmaningar, eftersom den europeiska terminen, som är 

ramen för samordningen av den ekonomiska politiken mellan 

medlemsländerna, kommer påverka användningen i Sverige av 

Europeiska socialfonden. 

3. Stadsutveckling  
Städer är viktiga aktörer för att genomföra den gröna given, bland annat genom 

incitament för alternativa bränslen, upphandling av fordon med låga utsläpp, ladd-

infrastruktur, investeringar i ren kollektivtrafik och främjande av hållbara transportsätt, 

med stöd av multimodala reseinformationstjänster och mikromobilitetstjänster. År 2019 

fattade kommunfullmäktige beslut om att stadens fordonsflotta ska vara fossilfri 2023. 

GEO ska fortsätta bevaka utrullningen av strategin för hållbar och smart mobilitet, samt 

fortsätta arbetet med transportnätet TEN-T och initiativ som berör uppkopplade och 

självkörande fordon. GEO ska, tillsammans med String-nätverket, fortsätta föra fram 

positionen om TEN-T. EU vill ta tillvara möjligheterna med uppkopplade och 
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självkörande fordon, och Trafikkontoret och Lindholmen Science Park är med i EU:s 

partnerskap för CCAM. GEO fortsätter dessutom att bevaka EU:s arbete med smart cities 

och urbana agendan.  

Göteborgs Stad är både trafikplanerare och fordonsanvändare. Området överlappar delvis 

med initiativ inom hållbar stadsutveckling samt digitalisering och ”smart cities”-arbetet, 

eftersom finansiering och utveckling av till exempel transportsystemet ska se till att både 

gods- och persontransporter sker på bästa möjliga hållbara, smarta och effektiva sätt med 

hjälp av ny teknik, forskning och innovation. Den kommande drönarstrategin är ett 

exempel på en sådan, samt förslaget om förordning om intrastrutkur för alternativa 

bränslen. 

Ur påverkansplanen: 

• Det finns beslut på europeisk nivå, inom ramen för utveckling av 

TEN-T, om fortsatt finansiering av de prioriterade urbana noderna. 

Fokus ska vara att åtgärda flaskhalsar i städer som Göteborg, 

framförallt transporterna till och från hamnen på ett sådant sätt att 

städers attraktivitet för boende, besökare och näringsliv inte går 

förlorad.  

• Staten medverkar till finansiering samt genomförande av 

farledsfördjupning i Göteborgs Hamn. 

• EU:s urbana agenda ska få genomslag i Västsveriges 

strukturfondsprogram, -planer och -utlysningar under perioden 2021 

- 2027 liksom i EU:s satsningar på hållbar innovation i urban miljö.  

• EU ska gynna utvecklingen av lokala person-och 

godstransporter i mindre skala och med klimatneutrala drivmedel 

till att bli en självklar del av det västsvenska och nordiska transport- 

och infrastruktursystemet. Innovativa lösningar ska kunna bidra till 

utvecklingen. 

• En europeisk vattenlagstiftning som har en helhetssyn på 

ekologisk stadsutveckling; vatten i samhällsplaneringen, kraven på 

översvämningsskydd respektive planering för skyfall samtidigt som 

ekologisk och kemisk status i vattenförekomsterna utvecklas i en 

hållbar riktning. (Se kapitel Ekologisk hållbarutveckling) 

• Det finns en nationellt samordnad lagstiftning som möjliggör 

utveckling av uppkopplade och självkörande fordon. Den ska 

ligga i linje med Göteborgs ambition att erbjuda ett effektivt, säkert 

och hållbart transportsystem samt god stadsmiljö. Med hållbar 

mobilitet menar vi ökad tillgång till fossilfria mobilitetslösningar som 

samtidigt innebär att trafikinfrastrukturen kan avlastas genom ett mer 

effektivt nyttjande.  

Finansiering och stöd från EU ska bidra till att lokala 

innovationsekosystem kan länkas samman och att test- och 

demonstrationsmiljöer i Göteborg kan utvecklas i såväl sektors som 

gränsövergripande samverkan. De finansiella programmen13 

utformas så att samarbete över landsgränser premieras för att 

kunna skala upp test- och demonstrationsmiljöer. 

 
13 EU:s program är fastslagna och gäller till 2027. 
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4. Digital omställning och innovation 
Innovation skapar nytta för boende, besökare och näringsliv och bidrar till ett jämlikt 

och hållbart Göteborg. Högt på agendan i både Göteborg och Bryssel står 

digitalisering, artificiell intelligens, IKT och automatisering, men också 

kompetensfrågor och cybersäkerhet. Samverkan med Lindholmen, Johanneberg, 

Sahlgrenska Science parks, näringslivet och Chalmers är av stor vikt i arbetet. 

EU utvärderar gällande interoperabilitetsram för att bedöma hur den bidrar till 

kompatibla digitala offentliga tjänster. Ett förslag om en interoperabilitetsstrategi i 

EU:s offentliga sektor är på väg, i enlighet med meddelandet Att forma Europas 

digitala framtid. Målet är att inrätta en gemensam interoperabilitetsstyrning på EU-

nivå för samordning, stöd till innovation i den offentliga sektorn och minimi-

specifikationer för säkra och gränslösa dataflöden och tjänster i den offentliga 

sektorn. GEO ska bistå SLK, Intraservice och Demokrati- och medborgarservice att 

ligga i framkant i digitaliseringsarbetet i EU, och för att underlätta erfarenhetsutbyte 

med andra städer. 

Ur påverkansplanen: 

• Det kommunala perspektivet och kommunala behoven ska i högre 

grad styra regeringens och EU:s fortsatta digitaliseringsarbete. Ett 

moderniserat och harmoniserat regelverk respektive översyn av 

lagstiftning krävs.  

• Nationella initiativ för att tillgängliggöra öppna data. 

• Det sker en översyn av lagstiftning och andra regelverk för att 

möjliggöra att den digitala utvecklingen säkerställs på nationell och 

europeisk nivå. Utveckling av digitala välfärdstjänster ställer stora 

krav på ett säkert utbyte av data och information vilket i 

förlängningen bidrar till att stärka tilliten till digitala välfärdstjänster. 

• På sikt bör den nationella nivån verka för en EU-övergripande 

driftkompatibilitet.  

• Utbildningsystemet, från förskola till högskola samt 

kompetensutveckling av yrkesverksamma, stärks för att snabbt 

kunna anpassas efter de kompetenskrav och behov den digitala 

transformationen skapar. Särskilt viktigt är utbildning av ledare i 

digitalt ledarskap. Europeiska initiativ på området som till exempel 

den europeiska digitala utbildningsplanen ska ta hänsyn till lokala 

förutsättningar och beslut.  

• Det sker nationella och europeiska satsningar på och stöd till 

cybersäkerhet, it-säkerhet och utveckling av nya tekniker för att 

främja effektiva framtida välfärdsleveranser.  

• Det sker fortsatta EU-satsningar på smarta städer, det vill säga 

utveckling av digitala lösningar på utmaningar i städer så som 

resursanvändning och mindre utsläpp, effektivare 

stadstransportnät, vattenförsörjning och avfallshantering, 

effektivare sätt att värma offentliga byggnader och smart 



 

Göteborgs Stads handlingsplan för europeisk omvärlds- och intressebevakning 2022 17 (21) 

laddinfrastruktur samt den mjuka infrastrukturen som identitet, 

serviceregister och digital ärendeinformation.  
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Bilaga 1. Tabell över pågående 
och kommande initiativ 
 

Område Initiativ Kommentar 

Ekologisk hållbar utveckling Fit for 55-paketet AFIR14, ETS15, EED16, 

RED17 m.fl. 

presenterades juli 

2021, men behandlas 

2022 i EP och rådet. 

 Energiprestanda 

byggnader (del 2 Fit for 

55) 

Förslag 14 december 

2021, och behandlas 

2022 i EP och rådet. 

 EU-regler om 

harmoniserad mätning av 

utsläpp från transporter 

och logistik 

Förslag förväntas 

fjärde kvartalet 2022. 

 Taxonomins fyra 

miljömål 

 

 

Regler för europeiska 

gröna obligationer18 + 

företagens 

hållbarhetsrapportering19 

Samråd väntas våren 

2022 och behöver 

kopplas till parallellt 

påverkansarbete i och 

med beslut i form av 

delegerad akt. 

 

Pågående i EP och 

rådet.  

 Missionen för 100 

klimatneutrala städer 

Intresseanmälan 

stängde slutet av 

januari, och sedan 

utförande i dialog med 

EU-kommissionen. 

 Hållbart kolkretslopp - 

Certifiering av 

avlägsnande av 

koldioxid 

Ett första steg till 

policy inom 

CCS/CCU, december 

2021, lagförslag fjärde 

kvartalet 2022. 

 Uppdatering av 

Ekodesigndirektivet och 

Förslag den 14 

december 2021. 

 
14 COM(2021)559  
15 COM(2021)551  
16 COM(2021)558 
17 COM(2021)557  
18 COM(2021)391  
19 COM(2021)189  
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Initiativet för hållbara 

produkter 

 Bindande mål om 

naturåterställande  

Förslag 14 december 

2021 

 Luftkvalitet - översyn av 

EU-reglerna 

Förslag förväntas det 

tredje kvartalet 2022 

 Direktivet om rening av 

avloppsvatten från 

tätbebyggelse 

Vattenlagstiftning – 

reviderade listor över 

föroreningar i ytvatten 

och grundvatten 

 

Förslag förväntas  

första kvartalet 2022.  

Förslag förväntas 

tredje kvartalet 2022 

 

 EU-reglerna om 

faroklassificering, 

märkning och 

förpackning av 

kemikalier (CLP-

förordningen)20 

Förslag förväntas 

andra kvartalet 2022. 

 Översyn av REACH-

förordningen för en 

giftfri miljö 

Kemikalier – förenklade 

märkningsregler och 

digital märkning 

Översynen inleds 

första kvartalet 2022 

 

Förväntas första 

kvartalet 2023 

 EU:s Plaststrategi -

initiativ mot föroreningar 

genom mikroplaster 

Förslag förväntas 

tredje kvartalet 2022 

 Översyn av 

ramdirektivet för avfall 

Inleder översynen 

andra kvartalet 2022 

 Hållbar varukonsumtion 

– främjande av 

reparation och 

återanvändning 

 

Samråd fjärde kvartalet 

2021 - förslag väntas 

andra kvartalet 2022 

 

Social hållbarhet   

 Meddelande om 

långtidsvård och 

barnomsorg 

Ej samråd, endast 

färdplan fjärde 

kvartalet 2021 – 

rekommendation 

 
20 (EG) nr 1272/2008 
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förväntas tredje 

kvartalet 2022 

 Förebyggande av 

skadliga sedvänjor 

riktade mot kvinnor och 

flickor 

Ej samråd, endast 

färdplan - förslag 

förväntas fjärde 

kvartalet 2022 

Stadsutveckling CEF-finansiering Utlysningen stänger 19 

januari 2022 

 Ramverket för 

stadstrafik 

Presenterades 14 

december 2021 

 ITS-direktivet Presenterades 14 

december 2021, och 

behandlas sedan av EP 

och rådet. 

 Multimodala resor i EU 

– nya specifikationer för 

informationstjänster 

Samråd försenat. 

Förslag förväntas 

fjärde kvartalet 2022. 

 Hållbara transporter – 

översyn av direktivet om 

kombinerad transport 

Samrådet försenat – 

möjligt slutet av 2021. 

Förslag förväntas 

tredje kvartalet 2022.  

 Transeuropean Network 

- Transport 

Förslag presenterades 

14 december 2021. 

Behandling i EP och 

rådet under 2022. 

Digital omställning   

 En drönarstrategi 2.0 för 

EU för att främja 

hållbara och smarta 

transporter 

Förväntas fjärde 

kvartalet 2022 

 Digitalisering av 

energisektorn – EU:s 

handlingsplan 

Samråd stänger januari 

2022. Antas andra 

kvartalet 2022. 

 Datalag och ändrade 

regler om rättsligt skydd 

för databaser 

Förslag väntas fjärde 

kvartalet 2021. 

Behandlas sedan i EP 

och rådet. 

 Europeisk 

cyberresiliensakt 

Förslag väntas tredje 

kvartalet 2022. 

 Rekommendation om att 

förbättra utbudet av 

digitala färdigheter i 

utbildning 

Ej samråd, endast 

färdplan. Presenteras 

tredje kvartalet 2022.  

 Rekommendation om 

möjliggörande faktorer 

för en framgångsrik 

digital utbildning 

Ej samråd, endast 

färdplan. Presenteras 

tredje kvartalet. 
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 Förslag till en strategi för 

interoperabilitet i EU 

Förväntas andra 

kvartalet 2022. 

 Europeiska 

cyberresiliensakten 

Förslag väntas tredje 

kvartalet 2022 
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