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Innehåll 
 
 Denna studie omfattar två på varandra följande programperioder (2000—
2013). Vi undersöker den historiska utvecklingen och genomförandet av 
den EU:s politik för eftersatta stadsdelar, nedgångna stadsområden och de 
medel som utnyttjats för detta ändamål inom Europeiska regionala 
utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden. Vi lämnar 
rekommendationer om hur den framtida politiken för stadsutveckling kan 
förbättras genom en integrerad strategi, särskilt när det gäller styrning och 
sektorsövergripande samordning. 
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SAMMANFATTNING 

Grundläggande begrepp 

För att förstå såväl den gemensamma som den nationella stadspolitiken för eftersatta 
stadsdelar måste vi till att börja med försöka definiera själva begreppet. Med eftersatt 
stadsdel avses ett stadsområde som drabbats av en koncentration av sociala, ekonomiska 
och kulturella problem, svårigheter med transporter, miljö och säkerhet och problem när 
det gäller stads- och bostadsplanering.  

Eftersom de eftersatta stadsdelarna kännetecknas av så många olika problem ligger 
nyckeln till framgångsrika saneringsinsatser i att man ersätter det endimensionella eller 
sektorsvisa tänkandet med en integrerad strategi.  

Även den integrerade strategin kan behöva förklaras närmare eftersom det rör sig om ett 
komplext begrepp som kännetecknas av följande: 

• En vertikal integration mellan beslutsfattare och offentliga aktörer på olika nivåer 
(EU, medlemsstaten, regionen, provinsen, kommunen, kvarteret) förenas med en 
horisontell integration mellan den offentliga och den privata sektorn samt 
integration inom institutioner och allmännyttiga företag och mellan politiska och 
administrativa nivåer.  

• Finansiella instrument av olika slag (gemenskapsresurser, nationella, regionala, 
lokala och privata medel) integreras samtidigt som man sörjer för att insatserna ger 
en hävstångseffekt och är hållbara.  

• Förutsättningen är att man lyckas uppbåda ett lokalt socialt kapital som klarar 
uppgiften att konkret utforma ett ”ett territoriellt medborgarstyre” som täcker de 
olika etapperna under ett projekt: utformning, planering, genomförande, uppföljning 
och utvärdering samt mobilisering av socialt kapital för att få till stånd projekt där 
invånarna medverkar.  

• Hållbar utveckling ägnas särskild uppmärksamhet. 

I detta sammanhang bör understrykas att de berörda offentliga och privata intressenternas 
vilja och förmåga att samarbeta är av avgörande betydelse för möjligheten att tillämpa ett 
integrerat förhållningssätt, även om samarbetet är svårare att genomföra i konkreta 
initiativ.  

 

Milstolpar i EU:s politik för eftersatta stadsdelar 

Det finns inte någon rättslig grund för stadspolitiken i vare sig fördraget om 
Europeiska unionen eller fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.  

Under årens lopp har dock EU i sin strävan att förbättra effektiviteten i gemenskapens 
politik intresserat sig för frågan om förnyelse och utveckling av städerna och eftersatta 
stadsdelar. EU har därför vidtagit konkreta politiska åtgärder.  
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Sammantaget har dessa initiativ lett till att man successivt, både på EU-nivå och i 
medlemsstaterna, blivit mer medveten om det bidrag städerna och tätorterna ger till 
tillväxt och sysselsättning. Dessutom har initiativen bidragit till att bygga upp tanken på ett 
integrerat förhållningssätt och främja att ett sådant tillämpas när utvecklingsstrategier för 
städerna och eftersatta stadsdelar utformas och genomförs.  

Följande är några betydelsefulla milstolpar i den processen:  

• Antagandet av grönboken om stadsmiljön (1990), meddelandet Mot ett program för 
städer inom Europeiska unionen (1997) och En hållbar utveckling inom 
Europeiska unionens städer (1998), där miljöfrågor och stadsfrågor sammanstrålar. 

• Antagandet av programmet för regional utvecklingsplanering i ett europeiskt 
perspektiv (1999), som var utgångspunkten för en verklig EU-politik för eftersatta 
stadsdelar.  

• Igångsättandet av pilotprojekt i städer (1990–1993) inom gemenskapsinitiativet 
Urban (1994–1999) samt initiativet Urban II (2000–2006), vilket främjade 
genomförandet av konkreta åtgärder för städerna och eftersatta stadsdelar. 

• Undertecknandet av Bristolöverenskommelsen (2005), där en ”hållbar gemenskap” 
definieras som en plats där man trivs med att leva och arbeta i dag och i morgon. 

• Antagandet av Leipzigstadgan (2007), där eftersatta stadsområden särskilt 
uppmärksammas och där man definierar strategier för missgynnade stadsområden 
inom ramen för en integrerad stadsutvecklingspolitik.  

• Den territoriella agendan (2007), där stadspolitiken sätts i centrum för satsningarna 
inom strukturfonderna för perioden 2007–2013.  

• Starten av stadsanalysprojektet ”Audit urbain”, som gör det möjligt att samla in 
statistik om livskvaliteten i de europeiska städerna. 

• Antagandet av grönboken om den territoriella sammanhållningen (2008), där 
metoder föreslås för att uppnå territoriell sammanhållning och stimulera 
diskussionen om hur detta ska genomföras. 

Även om det integrerade förhållningssättet inte var allmänt förstått och tillämpat under den 
första perioden 1990–1999, var dock Bristolöverenskommelsen, Leipzigstadgan och den 
territoriella agendan ett begreppsligt framsteg i riktning mot ett integrerat förhållningssätt. 
Lissabonstrategin (2000) och därefter Göteborgstrategin (2001) bidrog också till denna 
utveckling, särskilt genom integreringen av begreppen konkurrenskraft och hållbar 
utveckling.  

Under utvecklingen av stadspolitiken och politiken för eftersatta områden har 
Europaparlamentet ständigt haft en pådrivande roll, särskilt genom verksamheten i 
utskottet för regional utveckling.  
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Summering av insatserna för eftersatta stadsdelar under 
programperioden 2000—2006 

I och med programperioden 2000–2006 fick gemenskapens politik för eftersatta stadsdelar 
en betydande omfattning, särskilt genom genomförandet av gemenskapsinitiativet Urban II 
och programmet Urbact I.  

De viktigaste resultaten av gemenskapsinitiativet Urban II var 

• lanseringen av ett integrerat förhållningssätt: åtgärderna inom initiativen förutsätter 
en vertikal och horisontell samordning, 

• förstärkt decentralisering och subsidiaritet: de lokala myndigheterna ges ett 
betydande och ökat ansvar, bland annat för själva utformningen av gemenskapens 
stadspolitik, 

• framkallandet av en hävstångseffekt: användningen av strukturfonderna för lokala 
utvecklingsmål tenderar att leda till offentliga och privata investeringar. 

Inom initiativet anslogs 82 procent av medlen till åtgärder inriktade på fysisk och 
miljömässig förnyelse, kampen mot social utslagning samt stöd till företag och skapande av 
sysselsättningstillfällen. 

Samtidigt lyckades man inom Urbact-programmet göra det möjligt att utbyta många av 
erfarenheterna från Urban, särskilt i fråga om tillämpningen av ett integrerat 
förhållningssätt.  

Under denna period genomfördes politiska satsningar för eftersatta stadsdelar i viss 
utsträckning även inom de regionala operativa programmen och 
programplaneringsdokumenten. 

Stadspolitikens problem togs in i dessa dokument i en utsträckning som varierade från 
program till program, både vad gäller typen av satsning och hur mycket medel som 
anslogs. Dessutom kan man konstatera att många regioner behandlade faktorer som berör 
stadsutveckling inom bredare satsningar, som inte nödvändigtvis handlade enbart om 
problemen i de eftersatta stadsdelarna.  

Sammanfattningsvis kan vi i dessa initiativ se en icke försumbar förstärkning av det 
integrerade förhållningssättet. Det går dock fortfarande inte att slå fast att en integration 
som innefattar verkligt medborgarstyre och anslag till stadsutveckling verkligen har 
genomförts.  

 

EU:s politik för eftersatta stadsdelar under programperioden 
2007-2013 

Analysen av de program som genomförs under perioden 2007—2013 visar att det generellt 
sett finns kraftiga skillnader mellan de gamla och de nya medlemsstaterna när det gäller 
genomförandet av den gemensamma politiken och särskilt när det gäller eftersatta 
stadsdelar. För det första omfattades de nya EU-medlemmarna inte av initiativet Urban, 
som berörda lokala myndigheter kunde dra nytta av i sin politik. Vidare har de nya 
medlemsstaterna efter anslutningen ofta genomfört sin stadspolitik genom 
strukturåtgärder. De överhängande infrastrukturella behoven har gjort att man inte 
prioriterat ett integrerat förhållningssätt.  
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Införandet av ett operativt program för varje lands nationella strategiska referensram har 
gjort det möjligt att följa riktlinjerna om att en minsta andel ska gå till åtgärder för 
prioriterade områden enligt Lissabonstrategin, varav flera gäller politiken för eftersatta 
stadsdelar inom ramen för en integrerad strategi.  

I de operativa programmen för 2007–2013 har man fäst särskild vikt vid styrningen av 
politiken och vid att engagera lokala myndigheter i utformningen och genomförandet av 
programmen för stadsutveckling, särskilt i fråga om förbättringar i krisområden.  

Uppskattningsvis har i genomsnitt 56,3 procent av de operativa programmen för den 
innevarande perioden en stadsdimension. Siffran stiger till 70 procent om de operativa 
programmen för regional konkurrenskraft och sysselsättning räknas in.  

Ett instrument förefaller vara särskilt lämpat för en integrerad stadsutveckling under 
perioden 2007–2013: initiativet Jessica. Detta initiativ är inriktat på upprustning av städer 
och främjandet av en hävstångseffekt genom offentliga och privata investeringar i 
stödområdena inom ramen för strukturfonderna.  

Samtidigt främjar programmet Urbact II (2007–2013) utbytet av erfarenheter och 
överföringen av bra metoder som främjar ett integrerat förhållningssätt för eftersatta 
stadsdelar. Inom Urbact II har särskilt två verksamheter analyserats, eftersom de är 
inriktade på innovativa åtgärder för en integrerad stadsutveckling: 

• det politiska initiativet ”Fast Track” i syfte att minska de administrativa bördorna för 
företag,  

• Erasmus för förtroendevalda. 

När det gäller uppdraget att i studien analysera de vanligaste problemen för 
förvaltningsmyndigheterna granskade vi antikrispaketet. Inför den ekonomiska och sociala 
kris som drabbat hela EU har institutionerna och de nationella myndigheterna tenderat att 
främja genomförandet av åtgärder som stimulerar investeringar för att få fart på tillväxten. 
I detta perspektiv har många stödåtgärder för eftersatta stadsdelar prioriterats ned.  

 

Slutsatser 

Framgången för de insatser för eftersatta stadsdelar som Europeiska kommissionen inledde 
i början på 1990-talet har visat sig i hög grad vara beroende av hur väl man lyckas 
mobilisera kvinnors och mäns kunnande och förmåga att organisera och samordna 
gemensamma mål.  

Att rusta upp och gjuta nytt liv i förfallna bostadsområden tenderar att handla inte enbart 
om externa strukturella aspekter, vars betydelse är uppenbar, utan också och i synnerhet 
om immateriella utvecklingsaspekter. Den lokala utvecklingen bygger framför allt på 
mänskliga resurser. Människors förmåga till nytänkande bör därför på samma gång 
organiseras och gynnas. 

De första åtgärderna i EU:s politik för eftersatta stadsdelar var därför ett försök att 
avhjälpa den kombinerade brist på service och infrastruktur som har blivit följden av att 
stadskärnorna successivt har övergivits och att förortsområdena utarmats. 
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I dag kan åtgärder av detta slag säkert fortsätta att spela en viktig ekonomisk roll på 
utbudssidan, för att möta utifrån kommande påfrestningar och nya krav när det gäller 
efterfrågan och teknik. Men genomförandet av den lokala utvecklingen – särskilt i 
eftersatta områden – är framför allt beroende av medborgarna och andra lokala ansvariga i 
programmen och upprustningsprojekten och av mikroentreprenörernas verksamhet. 

Det är därför uppenbart att den offentliga politiken bör koncentreras på att integrera dessa 
verksamhetsnivåer och samtidigt stimulera lokala initiativ, eftersom aktörerna ute på fältet 
bäst kan identifiera de socioekonomiska och miljömässiga möjligheterna. För att politiken 
ska bli effektiv måste den förstås och stödjas av invånarna och de lokala aktörerna. 

Att stimulera verksamheter i vissa försummade delar i centrum av storstäderna och i 
förortsområden är således en skyldighet för de offentliga myndigheterna på olika nivåer, 
framför allt i flertalet städer i mindre gynnade regioner. 

Efter en övervägande sektorsvis handlingsetapp är det nu dags att generalisera och göra 
det obligatoriskt att utforma integrerade och sektorsövergripande utvecklingsstrategier. En 
sådan omorientering kräver dessutom förebilder som kan visa nyttan av att samla 
offentliga och privata lokala aktörer kring en samförståndsplan om utvecklingen. 
Åtgärderna bör grundas på en flexibel offentlig politik, utbyte av erfarenheter och goda 
metoder, aktiv medverkan av lokala aktörer och en kombination av ett förhållningssätt som 
går nedifrån och upp (bottom-up) och ett förhållningssätt i motsatt riktning (top-down) för 
att dra nytta av båda förhållningssätten.  

Eftersom informationen om de många exemplen på stadsförnyelse och gott styre i 
medlemsstaterna samlas hos Europeiska kommissionen bör kommissionen ta tillfället i akt 
att bekräfta och befästa en verklig medborgarkultur av partnerskap och samarbete i 
stadsmiljön. Det är endast genom att successivt bygga upp en sådan kultur som vi 
kan förbättra en integrerad strategi för eftersatta stadsdelar. 

 

Rekommendationer  

För att maximera effekten av en stadspolitik värd namnet bör Europaparlamentets 
utskott för regional utveckling uppmana Europeiska kommissionen att vidta följande 
åtgärder efter 2013: 

• Kommissionen bör genomföra en kartläggning av eftersatta stadsdelar i EU, i 
samförstånd med medlemsstaterna. Kartläggningen bör bygga på ett antal 
gemensamt fastställda sammanfattande indikatorer.  

• Kommissionen bör återuppta gemenskapsinitiativet Urban för alla medlemsstater 
eller åtminstone EU-12. För detta krävs bara att en förbestämd del av de medel som 
tilldelas respektive medlemsstat läggs i en gemensam pott, som är reserverad för 
dem och som de på samma gång bidrar till och utnyttjar. 

• Kommissionen bör anslå mer medel till programmet Urbact så att det på bästa sätt 
kan genomföra sitt uppdrag att utbyta och utvärdera erfarenheter, genomföra 
modelleringar samt förmedla bästa praxis och ge teknisk assistans till de lokala 
aktörerna. 
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• I samma syfte bör också strukturen på Urbact-databasen förbättras så att den blir 
mer enhetlig och lättillgänglig vad gäller stadsförnyelseåtgärder som redan 
genomförts eller är på väg att genomföras. Databasen skulle kunna vara det första 
steget mot ett årligt utbyte av erfarenheter och bästa praxis, främst centrerat kring 
teman som förnyelse, medborgarstyre och hållbarhet i en eftersatt stadsmiljö. 

• Kommissionen bör utarbeta en vägledning om medborgarstyre i städerna där 
metoden förklaras närmare. Vägledningen ska riktas till de politiska beslutsfattarna i 
städerna, till alla berörda offentliga och privata aktörer samt till företrädare för det 
civila samhällets organisationer och  

- förklara de faktorer som är avgörande för mervärdet av en integrerad och 
hållbar stadsutveckling,  

- fastställa en teoretisk referensram baserad på befintliga metoder för styret när 
det gäller tillämpningen av konsoliderade metoder för förvaltning, drift och 
utnyttjande av gemensamma nyttigheter. 

• Kommissionen bör förbättra samarbetet mellan Europeiska investeringsbanken 
(EIB), Europeiska investeringsfonden (EIF), Europeiska regionala utvecklingsfonden 
(Eruf) och medlemsstaterna samt förstärka EIB:s och EIF:s resurser för att främja 
och ledsaga utvecklingen av verksamheter i närområdet och beviljandet av 
mikrokrediter i samma syfte.  

• Kommissionen bör inrätta en Europeisk fond för förnyelse av eftersatta stadsdelar 
för finansiering av viktiga infrastrukturprojekt och etablering av service i närområdet 
(stöd till familjer och individer, små hantverksföretag: murare, rörmokare, 
elektriker, reparatörer osv.). Fonden skulle även kunna arrangera kurser på dessa 
områden för att utbilda ungdomar med svårigheter som vill slå sig samman för att 
starta sådana verksamheter. 

• Kommissionen bör främja initiativ inom den nya versionen av Urban för att 
motverka utflyttningen till förorterna och stödja återkomsten av bostäder i 
stadskärnorna. 

• Kommissionen bör främja och stimulerar konsthantverksverksamhet i områden med 
problem och förser sådana initiativ med lämplig kvalitetsstämpel. 

 


