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Yttrande angående att ta del av stadens andel 
av EU:s omdirigerade regionalstöd till Sverige 
för insatser mot coronaviruset 
 

EU-kommissionen samordnar en rad insatser mellan medlemsländerna mot krisen och 
vidtar åtgärder för att vårdsektor och lindra de samhällsekonomiska effekterna i unionen. 
Detta är något som vi välkomnar. Totalt kommer 400 miljarder kronor att omfördelas från 
regionalstödet. Sveriges andel kommer kunna användas till sjukvård, driftsstöd till små- 
och medelstora företag och arbetsmarknadsåtgärder. Vi förutsätter att statliga 
myndigheter kommer att fördela dessa resurser efter behov, därför avslås förslaget. 
Göteborgs Stads kontor i Bryssel har som huvuduppgift att representera stadens och följa 
EU:s institutioner och andra aktörer i Bryssel, vilket i det aktuella läget är värdefullt.   
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Yrkande – Stadsledningskontoret får i uppdrag att 
omgående hemställa till regeringen att snarast möjligt få 
ta del av stadens andel av EU:s omdirigerade 
regionalstöd till Sverige för insatser mot coronaviruset. 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att omgående hemställa till regeringen att 
snarast möjligt få ta del av stadens andel av EU:S regionalstöd för insatser 
mot coronaviruset. 

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att använda stadens del av det 
omdirigerade regionalstödet till stödinsatser för småföretagare. 

Yrkandet 
Enligt SVT styr EU nu om regionalstödet på 400 miljarder till insatser mot corona. 
För Sveriges del handlar det totalt om 800 miljoner kronor i oanvända bidrag och 
tidigarelagda utbetalningar för 2020. EU-kommissionen har skriftligen kontaktat 
den svenska regeringen och erbjudit Sverige denna finansiella förstärkning. 

I Sverige administreras EU-bidragen av Tillväxtverket. EU-pengarna skall kunna 
användas till driftsstöd till små- och medelstora företag, arbetsmarknadsåtgärder 
samt sjukvårdsinsatser. 

Kommunstyrelsen ger SLK i uppdrag att hemställa till regeringen/tillväxtverket att 
så snart som möjligt få tilldelat Göteborgs del av dessa finansiella resurser. 
Göteborgs stad skall sedan använda de erhållna resurserna till stödinsatser för 
småföretag och enskilda företagare som drabbats hård av coronakrisen. 
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