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Förord 

Tillväxtanalys har fått regeringens uppdrag att analysera hur olika typer av städer på bästa 

sätt kan bidra till landets hållbara tillväxt. Syftet med den här rapporten är att ge en 

övergripande beskrivning av hur stadspolitiken ser ut i ett antal EU-länder med avseende 

på omfattning, inriktning och organisation. Rapporten ingår som en del i Tillväxtanalys 

uppdrag att beskriva och analysera den regionala utvecklingen i och inom Sveriges 

regioner.  

Tillväxtanalys har på temat städer tidigare publicerat bl.a. en forskningsöversikt om städer 

och tillväxt (Tillväxtanalys 2010), en beskrivning av olika städer och deras förutsättningar 

för tillväxt (Tillväxtanalys 2011a), samt en rapport om hållbar stadsutveckling 

(Tillväxtanalys 2011b). Rapporten är skriven av Anna-Karin Lundström som även varit 

projektledare.  

Östersund, december 2011 

 

 

Dan Hjalmarsson 

Generaldirektör 
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Sammanfattning 

• Syftet med den här rapporten är att ge en övergripande beskrivning av hur 

stadspolitiken ser ut i ett antal EU-länder med avseende på omfattning, inriktning och 

organisation. De länder som ingår i studien är Finland, Norge, Danmark, 

Nederländerna, Tyskland, Storbritannien och Frankrike.  

• Stadspolitik definieras på skilda sätt i olika länder. Ett sätt att tydliggöra skillnaderna 

är att skilja på explicit, implicit, partiell och samordnad stadspolitik. Med explicit 

stadspolitik avses en politik som är tydligt riktad mot städerna i form av till exempel 

nationella program, medan implicit stadspolitik avser politik som får indirekta 

konsekvenser för stadsutvecklingen. Partiell stadspolitik riktas mot enskilda sektorer 

medan en samordnad stadspolitik samlar dessa i en gemensam strategi. 

• Det är svårt att ge ett entydigt svar på huruvida stadspolitiken i ett land kan 

kategoriseras som explicit eller implicit, partiell eller sammanhållen. Även när en 

samlad stadsutvecklingspolicy finns rymmer den sällan alla stadsrelaterade 

politikområden. Istället kombineras den i regel alltid med såväl explicita som implicita 

tillägg. 

• Generellt tycks ansvaret för den nationella stadspolitiken vara uppdelat på flera aktörer 

i form av myndigheter och departement. Troligen innebär detta både för- och nackdelar 

för stadspolitikens utformande och genomförande.  

• De olika ländernas stadspolitik har varierande mål och insatsområden. En del 

utmaningar är dock återkommande, så som storstädernas tillväxt, ökade regionala 

skillnader, städernas utbredning (s.k. urban sprawl), social och etnisk segregation, 

förbättrade transportsystem och förnyelse av nedgångna stadsdelar.  Det rör sig således 

om såväl ekonomiska, sociala och miljömässiga som kulturella aspekter. 

• Medvetenheten kring städers betydelse för den ekonomiska utvecklingen förefaller 

vara stor och begreppet ”staden som tillväxtmotor” är vanligt förekommande. Finland 

är det land där fokus på ekonomisk tillväxt är mest uttalat, främst genom satsningar på 

innovation för stärkt konkurrenskraft. I likhet med Finland verkar även Norge röra sig 

mot en mer tillväxtorienterad stadspolitik. 

• I jämförelse med framförallt Finland har stadspolitiken i Danmark, Tyskland, 

Nederländerna, Storbritannien och Frankrike ett bredare angreppssätt där ekonomiska, 

sociala, fysiska och miljömässiga aspekter flätas samman. Generellt sett har dessa 

länder större fokus på sociala frågor. En möjlig förklaring kan vara att det råder större 

sociala och ekonomiska olikheter i dessa länder. 

• Då alla länder har olika utmaningar, historia och administrativa system är det knappast 

möjligt att direkt kopiera något annat lands stadspolitik. Bättre är att utveckla 

stadspolitiken utifrån egna förutsättningar, vilket också tycks vara vad de studerade 

länderna gjort. Detta arbete förefaller vara alltjämt fortlöpande.  
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1 Inledning 

I takt med en ökande urbanisering har stadspolitik blivit ett alltmer etablerat begrepp i 

Europa. Städerna ses som viktiga motorer för tillväxt inom EU:s sammanhållningspolitik, 

och i tillväxtstrategin Europa 2020 uppmanas medlemsländerna därför att utforma en 

särskild politik riktad mot städerna.1 Tillväxtanalys har fått regeringens uppdrag att 

analysera hur olika typer av städer på bästa sätt kan bidra till landets hållbara tillväxt. 

Syftet med den här rapporten är att ge en övergripande beskrivning av hur stadspolitiken 

ser ut i ett antal EU-länder med avseende på omfattning, inriktning och organisation.  

Vid en sådan jämförelse framkommer att själva stadsbegreppet är otydligt och saknar en 

internationellt vedertagen definition. Vanligtvis ingår antalet invånare ingår i definitionen, 

men gränsvärdet varierar stort. Därtill kan stadsdefinitionen också vara avhängig 

förekomsten av vissa centrala funktioner.2 En annan otydlighet rör begreppet stadspolitik, 

vilket kan innefatta ett vitt spektrum av olika ämnesområden. Vanligtvis används det som 

en sammanfattande benämning av olika politiska insatser riktade mot städer, i syfte att 

påverka deras utveckling.
 
 

Figur 1

 

Ett sätt att tydliggöra skillnaderna är att skilja på explicit (uttalad) och implicit 

(underförstådd) stadspolitik. Detta illustreras i Figur 1. Med explicit stadspolitik avses en 

politik som är tydligt riktad mot städerna och som tar sig uttryck i form av nationella 

program, ekonomiska medel och lagstiftning. Implicit stadspolitik avser politik som får 

indirekta konsekvenser för stadsutvecklingen utan att vara riktad direkt mot städerna. 

Exempel på detta är bostadspolitik och transportpolitik. Denna rapport har utgått från 

ländernas egna definition, vilken kan innefatta såväl explicit som implicit stadspolitik.
 3   

                                                 
1 KOM (2010) 
2 Tillväxtanalys (2011a)  
3 Schulman (2000) 
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Andra begrepp som används för att analysera utformningen av en nationell stadspolitik rör 

skillnaderna mellan en partiell och en samordnad stadspolitik. Partiell stadspolitik är 

sektororienterad och kan vara riktad direkt mot städer eller stadsområden. Det är först när 

dessa sektorsområden samlas i en gemensam strategi som stadspolitiken kan benämnas 

som samordnad. En svårighet i arbetet med rapporten är därför att stadspolitik kan betyda 

olika saker i olika länder, samt även att politik som inte benämns som stadspolitik faktiskt 

bör klassificeras som (implicit) stadspolitik. 

Arbetsmetoden har bestått i att sammanställa och analysera policydokument, nationella 

hemsidor, utvärderingsrapporter och annan litteratur. Beskrivningen bygger framförallt på 

information hämtad från officiella hemsidor, vilket föranletts av att utbudet av aktuella 

studier på området är begränsat. Rapporten gör inte anspråk på att vara heltäckande. Den 

ska istället ses som en första översiktlig introduktion av hur stadspolitik ser ut i ett antal 

EU-länder med avseende på omfattning, inriktning och organisation. För att erhålla en mer 

djupgående analys av stadspolitik i andra länder föreslås studieresor till länderna ifråga, 

alternativt att analyserna utförs av personer på plats med insikt i politikens praktiska 

utförande.  

Ett urval av länder har skett på basis av dess jämförbarbarhet med Sverige, samt utifrån hur 

utvecklad deras stadspolitik har anses vara. Mot denna bakgrund har Finland, Norge, 

Danmark, Nederländerna, Tyskland, Storbritannien och Frankrike valts ut för att ingå i 

studien. Rapporten är avgränsad till att beskriva nationell stadspolitik och omfattar inte 

stadspolitik på EU-nivå.  

I rapporten beskrivs de olika ländernas stadspolitik i separata avsnitt. Upplägget i 

landöversikterna är detsamma för alla länder, och redogör för stadspolitikens mål och 

inriktning, strategier och program, nationella aktörer, geografisk omfattning, samt 

utvärdering av insatser och program. I ett avslutande kapitel summeras och jämförs de 

olika ländernas nationella stadspolitik. På grund av ländernas olika förutsättningar, 

utmaningar, historia och administrativa system är direkta jämförelser svåra att genomföra. 

Diskussionen fokuserar istället på gemensamma och särskiljande drag utifrån 

stadspolitikens mål och fokusområden, organisation och geografiska omfattning.  
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2 Stadspolitik i några europeiska länder 

2.1 Finland 

Mål och inriktning 

I Finland har en uttalad stadspolitik bedrivits sedan mitten av 1990-talet. Till en början 

ansvarade Miljöministeriet ensamt för stadsfrågorna som då främst handlade om stadens 

inre förhållanden, om stadsbyggande och om miljö. Under 2000-talets början bytte 

regionalpolitiken fokus från omfördelning till utveckling och tillväxt under 

Inrikesministeriets ledning. Därmed upptogs stadspolitiken i regionalpolitiken, och denna 

del utgör nu Finlands officiella stadspolitik. Frågor rörande städernas inre förhållanden, så 

som stadsplanering, segregation, miljö och infrastruktur, ligger idag under spridda 

politikområden.4  

Den finländska stadspolitiken kännetecknas av en utpräglat ekonomisk inriktning. Dess 

övergripande målsättning är att genom kompetens- och innovationssatsningar öka 

stadsregionernas ekonomiska konkurrenskraft. Detta ska resultera i en spridd 

regionstruktur där städerna fungerar som tillväxtmotorer för hela landet. Utförandet kretsar 

kring att uppmuntra samarbete mellan regioncentra via etablering av nätverk för insamling, 

utvärdering och erfarenhetsutbyte. Andra viktiga delar är att främja en effektiv 

innovationsverksamhet och verka för en attraktiv stadsmiljö och social balans.5  

Nationella strategier och program 

Länge var Regioncentraprogrammet, som syftade till att öka samverkan mellan 

regioncentra genom nätverksbyggande, det viktigaste instrumentet för stadspolitikens 

utförande. I början av 2010 sammanfördes programmet med den regionala 

landsbygdsdelen och skärgårdsprogrammet i det Regionala kohesions- och 

konkurrenskraftsprogrammet. Den gemensamma förkortningen är KOKO och beskrivs 

som en fortsättning på de avslutade programmen.6  

Genom sin funktion som genomförandeinstrument för den nationella innovationspolitiken 

ingår även Kompetenscentraprogrammet i stadspolitiken. Programmet initierar 

gemensamma projekt mellan forskning, utbildning och näringsliv, vilket ska generera nya 

och mer konkurrenskraftiga företag, öka kompetensnivån i regionerna och skapa en kreativ 

innovationsmiljö.7 Därtill finns en särskild metropolpolitik för Helsingforsregionen, PKS-

KOKO, som ska generera spetskompetens i yttersta världsklass.8   

Nationella aktörer med ansvar för stadspolitiken 

I den finländska stadspolitiken finns tre nationella huvudaktörer; Arbets- och 

näringsministeriet, Miljöministeriet samt en stadspolitisk samarbetsgrupp. Arbets- och 

näringsministeriet bär samordningsansvaret för den nationella stadspolitiken medan 

                                                 
4 Nutek (2006) 
5 http://www.tem.fi/files/23984/Principbeslut_om_stadspolitiken_2009-2011.pdf 
6 http://www.tem.fi/index.phtml?l=sv&s=3098 
7 http://www.tem.fi/index.phtml?l=sv&s=2161 
8 http://www.helsinginseutu.fi/hki/hs/Helsingfors+Region/Samarbetsorgan/Projekt/Program+for 

+kohesion+och+konkurrenskraft 

 

http://www.helsinginseutu.fi/hki/hs/Helsingfors+Region/Samarbetsorgan/Projekt/Program+for
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Miljöministeriet ansvarar för metropolpolitiken. Arbets- och näringsministeriet ansvarar 

även för att dra upp generella riktlinjer för regional utveckling samt för uppföljning och 

utvärdering av utvecklingsprogrammen.  

I den stadspolitiska samarbetsgruppen ingår företrädare för de olika 

regioncentraprogrammen, för de ministerier som är centrala för stadspolitiken samt 

representanter för städer, kommuner, regioner och akademi. Dessa har i uppgift att 

samordna ministeriernas stadspolitiska åtgärder, utveckla samarbetsformer mellan staten 

och stadsregionerna samt främja nätverksbildning och erfarenhetsutbyte både nationellt 

och internationellt. Gruppen ansvarar även för att följa upp stadsregionernas utveckling 

och för att utvärdera de stadspolitiska åtgärderna.9 Även för kompetenscentra finns en 

arbetsgrupp som ansvarar för nationell beredning, utveckling och samordning av 

programmet.10 

Geografisk omfattning  

Genomgående för den finländska stadspolitiken är att vikten av samarbete mellan stad och 

land betonas. Ambitionen är således att de stadspolitiska insatserna ska komma hela landet 

till gagn, även de regioner som inte medverkar i programmen.11 I egenskap av 

tillväxtmotorer uppmuntras städerna att tillvarata landsbygdens möjligheter. Detta gällde 

inte minst i Regioncentraprogrammet, som under den senaste programperioden 

genomfördes i 35 programområden vilka omfattade 259 kommuner.   

I Kompetenscentraprogrammet ingick åtta kompetenscentrum vid uppstarten 1994. 

Därefter har det skett en successiv utvidgning. Till programperioden 2007-2013 

nominerades 21 kompetenscentra, tillsammans utgörande 13 nationella kompetenskluster.  

Kompetensklustren och centrumen representerar spetskompetens inom sina respektive 

branscher.12 Slutligen omfattar programmet för Helsingforsregionen städerna Helsingfors, 

Esbo, Vanda och Grankulla, men även andra kommuner kan delta. 

Utvärdering av insatser och program 

Ansvaret för utvärdering av de stadspolitiska åtgärderna ligger hos den stadspolitiska 

arbetsgruppen. Vid den utvärdering som gjordes vid planeringen av KOKO framkom att 

målen för regionutvecklingen bör vara tydligare och mera detaljerade än i 

Regioncentraprogrammet, för att möjliggöra bättre uppföljning av hur målen uppnås. 

Ekonomisk konkurrenskraft är fortsatt stadspolitikens huvudsakliga mål och samarbete och 

nätverksbildning dess främsta verktyg. I framtiden kan dock mer differentierade åtgärder 

för olika typer av stadsregioner väntas. Utöver den metropolpolitik som regeringen redan 

beslutat om ska en storstadspolitik utvecklas, liksom en politik riktad mot de mindre 

stadsregionernas strategiska utvecklingsarbete för att hjälpa dem bilda nätverk.  

Den osäkra världsekonomin anses ytterligare förstärka betydelsen av konkurrenskraftiga 

stadsregioner i framtiden. Ett större fokus på klimatförändringar och sociala utmaningar 

kan också väntas. I det sammanhanget nämns en enhetlig samhällsstruktur, ett minskat 

personbilsberoende samt energisparande åtgärder, men i övrigt preciseras inte 

miljöåtgärderna närmare. Andra planer för framtiden är att utreda möjligheterna till en mer 

                                                 
9 http://www.kunnat.net/sv/sakkunnigtjanster/teknik-miljo/stadspolitik/stadspolitisk-

samarbetsgrupp/Sidor/default.aspx 
10 http://www.tem.fi/index.phtml?l=sv&s=2161 
11 http://www.tem.fi/index.phtml?101919_m=100178&l=sv&s=4265 
12 http://www.tem.fi/index.phtml?l=sv&s=2161 
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flexibel användning av medel från EU-programmen för stadsutvecklingsprojekt, till 

exempel genom strukturfondernas olika finansieringsinstrument.13 

2.2 Norge 

Mål och inriktning 

Norsk stadspolitik är tätt sammankopplad med den nationella regionalpolitiken, som 

handlar om att skapa förutsättningar för likvärdiga levnadsförhållanden i hela landet. De 

stadspolitiska åtgärderna handlar framförallt om omfördelning mellan regioner, hållbar 

utveckling och förbättrade levnadsvillkor i städerna. Politiken som riktas mot städernas 

inre förhållanden ämnar motverka de problem som förknippas med en ökad urbanisering, 

så som sociala problem, etnisk segregation, stadsbyggnad och miljöeffekter. 14 

Under 2000-talet har retoriken kring stadsfrågorna genomgått en gradvis förändring. 

Numera handlar det mindre om städerna som problem och mer om dess potential som 

tillväxtmotorer för landet. Forskning och innovation anses särskilt viktigt för att stärka 

landets internationella konkurrenskraft, liksom miljöfrågor och hållbar utveckling. I 

praktiken förefaller dock insatserna fortfarande handla om sociala åtgärder i första hand. 

Nationella aktörer med ansvar för stadspolitiken 

Ansvaret för de stadspolitiska frågorna är uppdelat på olika departement. Kommunal- och 

regionaldepartementet samordnar definitionen av nationella strategiska mål för 

storstäderna, medan Miljøverndepartementet samordnar kommunplanerna.  

Miljøverndepartementet har även huvudansvaret för miljö- och planfrågor där 

stadsplanering och stadsutveckling ingår som centrala uppgifter. I övriga politikområden 

med stor betydelse för städerna, såsom transporter, sociala frågor, kultur och utbildning, 

ligger ansvaret under olika departement.15  

År 2004 inrättades Storbyforum; ett samarbetsforum för storstadsutveckling där 

representanter från nio departement och från de största städerna ingår. Storbyforum 

bildades för att skapa bättre samordning inom stadspolitiken gällande fysisk 

stadsplanering, värdeskapande, kultur och näring. På dessa områden kan Storbyforum 

användas för att belysa frågor som är viktiga för storstäderna, initiera processer och driva 

fram utvecklingen av stadspolitiken. Inom Storbyforum diskuteras bland annat hur 

städernas innovationspotential kan utvecklas för att stärka städernas roll som 

tillväxtmotorer.16 

Nationella strategier och program  

Det centrala policydokumentet för norsk stadspolitik är Storbymeldingen. Det 

presenterades för första gången i maj 2003 och definierade då fyra huvudmål för den 

nationella stadspolitiken: attraktivitet, funktionalitet och miljö, regional tillväxt, en 

samordnad stadspolitik samt slutligen lokalt självbestämmande. Den första punkten 

handlar om betydelsen av god stadsplanering, till exempel genom mellankommunal 

                                                 
13 http://www.tem.fi/index.phtml?101919_m=100178&l=sv&s=4265 
14 Nutek (2006) 
15Ibid. 
16 St.meld. nr. 25 (2004-2005) 
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samverkan på miljö- och transportområdet. Vidare förutsätts städerna fungera som 

tillväxtmotorer för en balanserad utveckling i hela landet.17  

Det senaste övergripande policydokument är Storbymelding nr. 31 (2006-2007) som 

handlar om behovet av en öppen, kreativ och säker huvudstadsregion18. Ekspedisjonssjef 

Hallgeir Aalbu vid norska kommunal- och regionaldepartementet19 berättar att Norge 

tidigare inte fokuserat så mycket på integration och utsatta förorter, men att dessa frågor 

fått ökat fokus på senare tid. Gällande urbana strukturer menar Hallgeir Aalbu att Norge 

inte är särskilt väl rustat för regionförstoring, givet landets långa avstånd och glesa 

bebyggelse. Ett förslag är därför att ta pengar från geografiskt differentierade 

arbetsgivaravgifter och istället använda dem för infrastrukturutveckling. 20,21  

För att öka kunskapen om urbana trender etablerades Storbyprogrammet 2006. 

Programmet initierar tvärvetenskaplig forskning om grundläggande trender i de större 

städerna, till exempel genom forskningsstipendier inom områdena fysisk stadsplanering, 

miljö och sociokulturella fenomen. Under programperioden 2011-2015 har följande 

forskningsområden definierats: hållbar stadsutveckling, kulturella processer och 

företeelser, barn och ungas uppväxtvillkor samt hälsa och levnadsvillkor i stadsmiljö. 

Enligt programbeskrivningen ska alla områden innehålla interkulturella perspektiv.22   

Samarbetsprojektet Framtidens byer bildades 2008 i syfte att minska utsläppen av 

växthusgaser och förbättra levnadsmiljön i städerna. Projektet beräknas pågå fram till 2014 

och är tänkt att fungera som en plattform för idéutbyte mellan städer, näringsliv, region 

och stat.  Parterna arbetar med ett 40-tal gemensamma projekt på fyra prioriterade 

områden: Markanvändning och transporter, energiförbrukning, konsumtion och avfall samt 

klimatanpassning. Miljøverndepartementet ansvarar för ledningen samt för löpande 

uppföljning under arbetets gång.23 

Geografisk omfattning  

I policydokumentet Storbymeldingen betecknas Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, 

Kristiansand och Tromsø som storstadsregioner. I Storbyforum deltar förutom dessa sex 

även Drammen, Fredrikstad och andra större regionala centra i stadspolitiska diskussioner.  

Framtidens byer involverar Norges 13 största städer, medan Storbyprogrammet innefattar 

de fem storstadskommunerna Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim och Kristiansand. 

Utvärdering av insatser och program 

Miljøverndepartementet har i uppgift att bedriva löpande utvärdering av miljöprogrammet 

Framtidens byer, och i statusrapporten från 2010 rapporteras om positiva resultat i flera 

städer. Det handlar framförallt om förbättrad samverkan inom och mellan kommuner, både 

inom konkreta projekt och på ett mer allmänt plan. Det konstateras att programmet 

framförallt har bidragit till att stärka befintliga samarbeten och gjort dem mer effektiva. 

                                                 
17 St.meld.nr. 31 (2002-2003) 
18 St.meld.nr. 31 (2006-2007) 
19 Mailkontakt 2011-11-07 
20 Innebär en sänkning av arbetsgivaravgifter i glesbefolkade områden för att ge dem likvärdiga 

konkurrensförutsättningar med befolkningstäta regioner nära stora marknader. 
21 NOU 2011:3 
22 http://www.hioa.no/Forskning/Storby/Storbyprogrammets-programplan 
23 http://www.regjeringen.no/nb/sub/framtidensbyer/om-framtidens-

byer/intensjonsavtalen.html?id=548063 
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Detta tycks vara en av de tydligaste effekterna av programmet hittills. Ett antal städer 

rapporterar också att Framtidens byer på olika sätt påverkat den kommunala planeringen, 

framförallt vad gäller anpassningen till klimatförändringen.24 

2.3 Danmark 

Mål och inriktning 

Under 1990-talet var stadspolitiken på stark framväxt i Danmark. För att förstärka och 

samordna insatserna på området inrättades ett stads- och bostadsdepartement 1998, och 

året därpå antogs en nationell stadspolitisk handlingsplan.25 I samband med 

regeringsskiftet 2001 lades dock stads- och bostadsdepartementet ned och stadsfrågorna 

integrerades i olika politikområden.26 Idag är det övergripande målet med dansk 

stadspolitik att skapa välfärd och livskvalitet i städer. Generellt kan insatserna delas in i två 

huvudsakliga områden; fysisk stadsplanering och bostadssociala frågor.  

På plansidan är ”ett Danmark i balans” huvudmålet och insatserna handlar om 

markanvändning, stadsförnyelse, miljöförbättring och transportfrågor. All trafik- och 

markplanering ska ske på ett sätt som främjar affärsutveckling och tar hänsyn till miljön. 

Därtill förordas samarbete med kringliggande landsbygd för att städerna ska fungera som 

motorer i den regionala utvecklingen. På det socialpolitiska området är stadspolitiken 

starkt sammankopplad med integrationspolitiken. Där handlar det framförallt om sociala 

och kulturella insatser i områden som präglas av etnisk och social segregation. Till följd av 

en ökad gängkriminalitet i eftersatta stadsdelar anges också brottsprevention och säkerhet 

som viktiga frågor i sammanhanget.27 

Nationella aktörer med ansvar för stadspolitiken 

I likhet med många andra länder är stadsfrågorna i Danmark numera utspridda på olika 

departement. Miljöministeriet ansvarar för städernas inre förhållanden vad gäller 

stadsplanering, miljö och transportfrågor. Ansvaret för politiken riktad mot sociala 

problem i eftersatta områden är uppdelat på spridda ministerier. Justitieministeriet ansvarar 

för frågor rörande uppehållstillstånd, Undervisningsministeriet för språkundervisning, 

Social- och integrationsministeriet för integrationsfrågor och ”förhindrandet av 

radikalisering” samt Sysselsättningsministeriet för invandrares integration på 

arbetsmarknaden.28  

Nationella strategier och program 

Dansk stadspolitik utgår från Planloven, som trädde i kraft första gången 1992 och vilken 

därefter adderats med tillägg i olika omgångar. 2002 tillkom en nationell strategi för 

hållbar utveckling, och i samband med den danska kommunreformen 2007 antogs en 

strategi för den kommunala markanvändningen.29 Planloven fördelar ansvaret för 

planläggningen i Danmark mellan miljöministern, de fem regionråden och de 98 

                                                 
24 Miljøverndepartementet 2010 
25 By- och Boligministeriet (1999) 
26 Boverket (2004)  
27 EUKN (2009) 
28 http://www.nyidanmark.dk/da-dk/Nyheder/Nyheder/Udlaendingeservice/2011/Oktober/praktiske-

oplysninger.htm 
29 Kommunreformen reducerade antalet kommuner från 270 till 98, och antalet regioner från 13 till 

fem; Köpenhamn, Själland, Syddanmark, Mittjylland och Nordjylland. 
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kommunerna. Regionerna ansvarar för framtagandet av en regional utvecklingsstrategi i 

enlighet med Planlovens riktlinjer.30  

Den regionala utvecklingsstrategin tas fram i samråd med kommuner, företag och andra 

intressenter i regionen. Den visar på en övergripande strategisk plan för både städer och 

landsbygd i regionen och rör områden som natur och miljö, näringsliv och turism, 

sysselsättning, utbildning och kultur. Med utgångspunkt i denna ska varje kommun 

därefter utforma en plan för dess urbana utveckling, som i sin tur utgör ramverk för lokala 

utvecklingsplaner gällande framförallt fysisk markplanering. Alla större utvecklingsprojekt 

ska föregås av en lokal plan innan byggnadstillstånd kan upprättas. 31 

Utöver Planloven finns också ramverk och program riktade mot sociala problem i städerna. 

I oktober 2010 lanserade den danska regeringen en ny nationell ”strategi mot 

ghettoisering” i städerna. Programmet riktar sig till 29 eftersatta stadsområden som alla har 

många etniska minoritetsgrupper, hög arbetslöshet och utbredd kriminalitet. Arbetet leds 

av representanter från allmännyttiga bostadsföretag, näringslivet och kommunerna. Totalt 

har motsvarande 130 miljoner euro avsatts för insatser på ett antal definierade områden: 

Minskad etnisk segregation, satsningar på barn och ungdomar, minskat bidragsberoende, 

bekämpning av bidragsfusk och övrig brottsbekämpning.32 

Geografisk omfattning  

I Danmark finns ett helhetskoncept avseende regional utveckling där stadsinriktade 

insatser omfattar samtliga städer. Vikten av samspel mellan stad och land betonas i 

Planloven, inte minst efter regionförstoringsreformen 2007. Stadsfrågornas 

sammankoppling med regionalpolitiken är därmed stark. 

Inom ramen för strategin mot ghettoisering riktas insatserna mot totalt 29 definierade 

stadsområden i landet. Av dessa ligger tio i Köpenhamn, två i Høje-Taastrup, Odense och 

Århus samt ett vardera i Esbjerg, Fredericia, Greve, Iqaluit, Horsens, Ishøj, Kolding, 

Slagelse, Svendborg, Sønderborg, Thisted, Viborg och Ålborg.33  

Utvärdering av insatser och program 

Byer for Alle var det program som föregick den nuvarande strategin mot ghettoisering. 

Programmet pågick mellan åren 2002 och 2006 och var i sin tur föregångare till det 

bostadssociala programmet Kvarterløft. I den utvärdering som gjordes vid programmets 

slut betonades bland annat vikten av tydliga och mätbara mål för bättre resultatuppföljning. 

Andra rekommenderade åtgärder är ett större ansvarsutkrävande av kommuner som mottar 

stadsmedel, och att jobbskapande insatser bör prioriteras i framtiden. Effekter av 

utvärderingar ses i både Planloven och i strategin mot ghettoisering, där kommunerna 

tilldelats ett större ansvar för programmens genomförande.34 

                                                 
30 Miljøvernministeriet (2002) 
31 Miljøvernministeriet (2008) 
32 Danmarks regering (2010) 
33 Ibid. 
34 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (2007) 

http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%B8je-Taastrup&action=edit&redlink=1
http://www.nyidanmark.dk/da-dk/Integration/by_og_bolig/kvarterloeft/kvarterloeft.htm
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2.4 Tyskland 

Mål och inriktning 

Tysk stadspolitik är utformad för att hantera de demografiska, ekonomiska och 

miljömässiga utmaningar som städerna står inför. Dess övergripande mål är att skapa en 

attraktiv stad att bo och arbeta i. I denna strävan uppvisas en stor bredd i stadspolitiska 

insatser, innefattandes såväl ekonomiska som sociala, kulturella och miljömässiga 

aspekter. Insatserna kan handla om att stärka städers sociala stabilitet, främja innovation 

och ekonomisk utveckling, motverka klimatförändringar, rusta upp den fysiska stadsmiljön 

samt att göra medborgarna delaktiga i utvecklingsarbetet.35 

Nationella aktörer med ansvar för stadspolitiken 

Den stadspolitiska huvudaktören på federal nivå är departementet för transport, byggande 

och stadsplanering (Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, BMVBW) 

I samråd med delstaterna anger BMVBW stadspolitikens generella riktlinjer. Det federala 

systemet innebär att delstaterna är fria att själva organisera och utföra sin lokala politik 

inom detta ramverk, och för att underlätta deras arbete har den federala regeringen initierat 

ett antal program för stadsutveckling.36  

BMVBW fungerar som koordinator av de olika programmen och ansvarar även för 

uppföljning och utvärdering av desamma. En annan central aktör är forskningsinstitutet för 

byggande och statlig territoriell planering (Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und 

Raumforschung, BBSR) som fungerar som ett rådgivande organ under BMVBW. Institutets 

uppgift är att tillhandahålla rapporter, analyser och prognoser som ligger till grund för den 

nationella stadspolitiken.37  

Nationella strategier och program 

Med utgångspunkt i Leipzigstadgan om hållbara europeiska städer antog BMVBW en 

nationell stadsutvecklingspolicy 2007. Policyn tar ett helhetsgrepp på stadsrelaterade 

utvecklingsfrågor och har följande huvudteman:
 
 

• Fysisk upprustning med hänsyn till byggnaders historiska och kulturella värden  

• Stärkt lokal ekonomi och ökad sysselsättning 

• Satsningar på utbildning och aktiviteter för barn och ungdomar 

• Infrastruktur för urbana transporter 

• Tvärsektoriella insatser för invandrares integration i samhället 

Policyn fastslår att den federala regeringen är ansvarig för städernas fysiska planering, för 

en fungerande transportinfrastruktur och för en sammanhållen stadspolitik som främjar 

utveckling. Själva utförandet utgår från principen om lokalt självbestämmande och 

engagemang från såväl organiserade grupper som civila anses viktigt. För att stödja 

städerna i deras arbete har ett antal federala utvecklingsprogram inrättats. Dessa 

                                                 
35 EKUN (2010) 
36 http://www.bmvbs.de/EN/UrbanAndRuralAreas/UrbanDevelopment/urban-

development_node.html 
37 http://www.bbsr.bund.de/cln_032/nn_139180/BBSR/EN/UrbanDevelopment/urbandevelopment 

__node.html?__nnn=true 

http://www.bbsr.bund.de/cln_032/nn_139180/BBSR/EN/UrbanDevelopment/urbandevelopment
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kompletteras med finansiering från såväl regionala som lokala myndigheter och är ämnade 

att inspirera snarare än tvinga till aktion.38 

Stadsförnyelseprogrammet Soziale Stadt riktas till stadsdelar och områden med särskilt 

stora behov av socialt integrerande åtgärder. Det syftar till att förbättra fysiska 

boendemiljöer och främja socialt samhällsdeltagande genom satsningar på utbildning och 

coachning för att hjälpa människor att ta sig fram på bostads- och arbetsmarknaden. 

Programmet innefattar även satsningar på områden som hälsa, identitet och image, sport 

och kultur.39 

I ett pilotprojekt inom den statliga rumsliga planeringen, Modellvorhaben der 

Raumordnung, främjas utveckling av innovativa ansatser och instrument inom områdena 

hållbar regional utveckling och transnationellt samarbete. På området hållbar regional 

utveckling handlar projekten främst om resurssnål markhantering i regionerna. Däröver är 

ett 20-tal projekt inriktade på regional flerkärnighet, i detta sammanhang utvecklande av 

samarbeten mellan städer inom en region, Städtenetze.40 

Forskningsprogrammet om experimentellt bostads- och stadsbyggande (Experimentell 

Wohnungs- und Städtebau, ExWoSt) är ett omfattande och långvarigt program som främjar 

forskning, pilotprojekt och evenemang som handlar om boende och stadsutveckling.  

Exempel på teman som berörs är offentliga rum, stadsutveckling och trafik, 

samarbetsformer och nätverksbyggande, förbättring av storskaliga bostadsområden, äldre 

människors boendemiljöer och olika framtidsscenarier.41  

Programmet Stadtumbau Ost riktas mot städer i forna Östtyskland som präglas av 

strukturella problem och nedgångna bostadsområden. Programmet handlar om främst om 

att förnyelse av innerstäderna, om att bygga nya bostadsområden samt ta bort överflödigt 

bostadsbestånd.42 Motsvarande program för de forna västtyska delstaterna heter 

Stadtumbau West och är mer inriktat på hållbar utveckling samt demografiska och 

ekonomiska förändringar.43  

Geografisk omfattning  

Den nationella stadsutvecklingspolicyn omfattar hela landet. De olika biståndsprogrammen 

är mer specifikt riktade till olika områden, till exempel öst och väst, eller till olika ändamål 

som demografiska utmaningar och sociala problem. 

Utvärdering av insatser och program 

Det federala ministeriet för transport, byggande och stadsplanering, BMVBS, upprätthåller 

en databas över de federala stöd som betalats ut inom programmen för stadsutveckling. 

BBSR utvärderar regelbundet städernas utveckling med hjälp av dessa data tillsammans 

med socioekonomiska indikatorer.44  

                                                 
38 Tyska departementet för transport, byggande och stadsplanering (2007) 
39 http://www.sozialestadt.de/en/programm/ 
40 Boverket (2004) 
41 Ibid. 
42 http://www.stadtumbau-ost 
43 http://www.stadtumbauwest.de/ 
44 http://www.bbsr.bund.de/cln_032/nn_340720/BBSR/EN/UrbanDevelopment/urbandevelopment 

__node.html?__nnn=true 

http://www.bbsr.bund.de/cln_032/nn_340720/BBSR/EN/UrbanDevelopment/urbandevelopment
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2.5 Nederländerna 

Mål och inriktning 

Som ett av Europas mest urbaniserade länder var Nederländerna tidigt ute med att anta en 

nationell policy för stadspolitik. Detta ledde till ett första ramprogram 1994 och sedan dess 

har stadspolitiken reviderats och utvecklats i omgångar.45 Vid skrivande stund genomgår 

stadspolitiken omfattande utvärderingar, vilka ska ligga till grund för utformandet av 

framtidens stadspolitik. Följande områden tycks där komma att prioriteras: 

• Förbättrad säkerhet i städerna 

• Integration av etniska minoriteter 

• Ökad social sammanhållning 

• Fysisk stadsförnyelse 

• Förbättrad ekonomisk struktur och ökad sysselsättning 

• Ökat medborgardeltagande 

Nationella aktörer med ansvar för stadspolitiken 

Det nationella ansvaret för stadspolitiken i Nederländerna delas av flera departement. Det 

tyngsta ansvaret vilar hos Miljö- och infrastrukturministeriet (Ministerie van Infrastructuur 

en Milieu), som bland annat ansvarar för koordineringen av stadspolitiska insatser. Därtill 

spelar Inrikesministeriet (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en 

viktig roll då de ansvarar för flera områden med koppling till städerna.46 Själva utförandet 

av stadspolitiken bygger på en stark decentraliseringsprincip där städerna själva har det 

operativa ansvaret. Inom de tematiska områden som staten definierat är städerna fria att 

själva avgöra hur programmedlen ska spenderas på bästa sätt.47 

Nationella strategier och program 

Alltsedan starten 1994 har den nederländska stadspolitiken organiserats inom 

stadsförnyelseprogrammet Grote Stedenbeleid, GBS. Programmet uppkom på initiativ av 

landets fyra största städer i syfte att nå större enighet i hanterandet av sociala och fysiska 

problem. Inledningsvis låg fokus på fysisk stadsplanering och återuppbyggnad av 

nedgångna stadsdelar, bland annat för att förbättra situationen på urbana 

bostadsmarknader. Inför GBS tredje programperiod 2005-2009 definierades tre 

prioriterade områden inom stadspolitiken. Dessa benämns också som stadspolitiken ”tre 

pelare”; en fysisk, en ekonomisk och en social.  

Den fysiska pelaren rör stadsförnyelse och boendemiljö. Detta innefattar renovering av 

nedgångna stadsområden i partnerskap med kommuner, markägare och privata investerare. 

På det ekonomiska området syftar insatserna till att främja företagandet och öka 

sysselsättningen, till exempel genom stöd till lokala företag eller jobbträningskurser i 

                                                 
45 Berg, L. van den, E. Braun and J. van der Meer (2004) 
46 Kokx, A. och van Kempen, R. (2010) 
47 http://english.verkeerenwaterstaat.nl/english/topics/spatial-

planning/roles_and_responsibilities_of_the_ministry/ 

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm
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offentlig regi. Slutligen handlar den sociala pelaren om utbildning, livskvalitet, trygghet 

och välfärd, och insatserna riktas särskilt mot utsatta grupper och etniska minoriteter.48 

Strax efter utgången av GBS III skedde 2010 ett regeringsskifte i Nederländerna. Sedan 

dess har programmet genomgått omfattande utvärderingar och arbetet med att utforma 

framtidens stadspolitik förefaller fortfarande pågå. Klart är dock att stadspolitiken kommer 

decentraliseras ytterligare. Detta framgår i den nationella strategi för infrastruktur och 

fysisk planering som varit ute på remiss under 2011. Av strategin att döma kommer 

framtidens stadspolitik inriktas på att skapa ekonomiskt konkurrenskraftiga städer och på 

att ge städerna utökat mandat för självbestämmande i utförandet.49 

På det ekonomiska området uppmärksammas G4-städerna Amsterdam, Rotterdam, Haag 

och Utrecht särskilt i strategin Randstad 2040, som ska göra randstadområdet till en av 

världens mest konkurrenskraftiga till år 2040. I ett annat program tilldelas landets 40 

största städer ekonomiska medel för satsningar på bostäder, sysselsättning, utbildning, 

integration och säkerhet.  Utöver dessa 40 har även ytterligare områden tilldelats 

ekonomiska medel för att minska ungdomskriminaliteten. För finansiering av 

stadsförnyelseprogrammen har ett särskilt finansieringsprogram inrättats för perioden 

2010-2014; Investeringsbudget voor Stedelijke Vernieuwing, ISV.
 50    

Geografisk omfattning  

Den nederländska stadspolitiken omfattar totalt 36 stora och medelstora städer. Dessa delas 

ibland in i grupperna G4 och G32. Gruppen G4, även benämnd som Ramstadområdet, 

består av de fyra största städerna Amsterdam, Rotterdam, Haag och Utrecht. Gruppen G32 

består av 32 mindre städer.
51

  

Utvärdering av insatser och program 

I samband med varje ny programperiod sker en utvärdering av den föregående. En ständigt 

återkommande slutsats i det sammanhanget är att de stadspolitiska programmen bör 

decentraliseras för att nå en så bra lokal anpassning som möjligt. Inför programperioden 

2005-2009 infördes därför ett system där städerna under en femårsperiod beviljades 

finansiering för ett särskilt ändamål. Förändringen medförde större flexibilitet i utförandet 

under projektets gång, från att tidigare ha varit tvungna att formulera detaljerade mål redan 

innan projektstart. Trots detta visar utvärderingen av GBS III på ytterligare behov av 

decentralisering, samtidigt som vikten av mätbara programmål för bättre 

resultatuppföljning betonas.52 

2.6 Storbritannien 

Mål och inriktning 

Storbritannien är ett mycket urbaniserat land med en lång tradition av stadspolitiska 

åtgärder. Fram till slutet av 1960-talet handlade stadspolitiken framförallt om fysiska 

åtgärder i form av infrastruktur- och bostadsbyggande. Efterkrigstidens avindustrialisering 

                                                 
48 Boverket (2004) 
49 Infrastruktur- och miljöministeriet (2011) 
50 OECD (2010) 
51 http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aandachtswijken/vraag-en-antwoord/wat-houdt-het-

grotestedenbeleid-gsb-in.html 
52 Marlet, G. och van Woerkens, C. (2010) 
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drabbade dock Storbritanniens utpräglade industristäder hårt, framförallt i landets norra 

och mellersta delar. Massarbetslösheten och de sociala problem som följde gav upphov till 

sociala program för att hjälpa människor ur fattigdom. Sedan dess har den engelska 

stadspolitiken utvidgats med ekonomiska, fysiska och miljömässiga aspekter.53   

Dagens stadspolitik är utformad för att tackla vad den brittiska regeringen identifierat som 

kommande års främsta utmaningar: klimatförändringar, globalisering, energiförsörjning 

och demografiska förändringar. I den nationella policyn för stadsförnyelse integreras 

aspekter som ekonomi och sysselsättning, social och etnisk integration, bostadsbyggande, 

miljö- och transportfrågor. De stadspolitiska insatser som genomförs ska bidra till 

uppfyllandet av policyns tre huvudsakliga målsättningar:54 

1. Stärka ekonomin och minska arbetslösheten, framförallt i utsatta och eftersläpande 

områden  

2. Skapa förutsättningar för företagande, till exempel genom investeringar i 

infrastruktur, markanvändning och offentlig service 

3. Skapa städer där människor vill leva och kan arbeta, och där företag vill investera   

Nationella aktörer med ansvar för stadspolitiken 

The Department for Communities and Local Government, CLG, har i uppdrag att utforma 

nationella riktlinjer för ekonomisk, social och miljömässig samhällsutveckling i 

Storbritannien. Dessa utgör sedan ramverk för den lokalt utformade tillväxtpolitiken. CLG 

sponsrar även olika program för att göra fastighetsmarknaden mer effektiv och rättvis. 

Myndigheten Homes and Community Agency inrättades 2008 med uppdraget att 

genomföra regeringens bostadspolitik, och fungerar även som administratörer för flera av 

stadsförnyelseprogrammen.55 

För att underlätta stadspolitikens implementering finns i dagsläget så kallade Regional 

Development Agencies, RDA:s, spridda landet. Dessa är dock under nedläggning för att 

under våren 2012 ersättas av lokala partnerskap av företag och andra 

genomförandeorgan.56  

Nationella strategier och program  

År 2000 samlades Storbritanniens nationella stadspolitik i vitboken Our Towns and Cities: 

The Future. Denna initierade en rad åtgärder i form av riktlinjer, program och 

skatteincitament för att främja och stödja städernas utveckling. Som övergripande 

målsättning anges att ”skapa städer där människor vill bo, arbeta och investera, och som 

erbjuder livskvalitet för alla och inte bara ett fåtal”.  

Tre år senare, 2003, kompletterades vitboken med ett omfattande program för att göra 

fastighetsmarknaden mer effektiv och rättvis. Inom dessa ramverk finns ett större antal 

stödprogram för olika typer av stadsförnyelse. De kan innefatta allt från fysiskt 

bostadsbyggande till företagsfrämjande åtgärder för ökad sysselsättning eller insatser för 

minskad klimatpåverkan.57  

                                                 
53 Nutek (2006) 
54 EKUN (2010) 
55 Ibid. 
56 http://www.englandsrdas.com/ 
57 EKUN (2010) 
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Ett av de stora regionalpolitiska målen i Storbritannien handlar om att utjämna de stora 

regionala skillnaderna vad gäller tillväxttakt som råder i landet. Som en del i det arbetet 

uppmuntrar staten bildandet av lokala partnerskap där myndigheter, företag och andra 

aktörer från orten ingår. Tillsammans författar de en lokal tillväxtstrategi under CLG:s 

översyn, som utgår från områdesspecifika förutsättningar och prioriteringar. Det kan röra 

sig om till exempel näringslivsanpassade infrastrukturinvesteringar, annat företagsstöd, 

satsningar på forskning och innovation, exportfrämjande åtgärder och utländska 

investeringar.58  

År 2009 presenterades ånyo ett ramverk för stadsförnyelsearbetet där fysiska, sociala och 

ekonomiska aspekter integreras, kallat Transforming places, changing lives: A framework 

for regeneration. I ramverket anges ett antal prioriteringar för stadsförnyelsearbetet:59 

 Ekonomi- och sysselsättningsfrämjande insatser 

 Lokal anpassning i utförandet 

 Tillvaratagande och utveckling av lokala resurser och möjligheter 

 Målinriktade insatser där fattiga områden med utbredd arbetslöshet prioriteras  

Vad gäller den fysiska stadsplaneringen utgår den från olika Planning Policy Statements. 

För att göra systemet mindre komplext och för att underlätta lokal implementering har 

riktlinjerna samlats i ett förslag till ramprogram; National Planning Policy Framework, 

som nu är ute på remiss för yttranden. På samma sätt som i vitboken decentraliseras där en 

stor del av den beslutande makten till lokala myndigheter. Tillsammans med lokalsamhälle 

och näringsliv tar de fram en lokal utvecklingsplan som kan innefatta till exempel 

lokalisering av nya bostadsområden, affärer och infrastruktur, eller strategier för minskad 

klimatpåverkan eller bevarandet av historiska miljöer.60  

Geografisk omfattning  

Den nationella stadspolitiken omfattar alla större städer i Storbritannien, medan 

stödprogrammens geografiska omfattning varierar beroende på ändamål. De lokala 

aktörerna är själva ansvariga för att ansöka om stöd från de olika programmen.  

2.7 Frankrike 

Mål och inriktning 

Den franska definitionen av stadspolitik, Politique de la ville, är en politik riktad mot 

särskilt utsatta områden i städerna. Politiken är utformad för minska territoriella olikheter 

och främja social och ekonomisk integration i städerna. Politiken riktas framförallt mot 

bostadsområden som byggdes under efterkrigstiden för att utgöra hem för sammanlagt över 

fem miljoner människor. Med tiden flyttade många från dessa bostadsområden, vilket 

resulterade i många tomma bostäder. Bostadsområdena fylldes istället med nyanlända 

invandrare. Resultatet blev dysfunktionella och dåligt integrerade bostadsområden, som 

redan på 1970-talet gav upphov till stadspolitiska åtgärder för ökad integration i städerna.61  

                                                 
58 EKUN (2010) 
59 Department for Communities and Local Government (2009) 
60 Department for Communities and Local Government (2011) 
61 Boverket (2004) 
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Sedan stadspolitiken först introducerades har ett flertal policys införts, innehållande både 

urbana och sociala aspekter. Dagens stadspolitik uppvisar en stor bredd och fungerar som 

ett komplement till andra politikområden som rör städerna, exempelvis utbildnings-, 

bostads- och socialpolitik. Prioriterade frågor i den politik som riktas mot eftersatta 

områden är utbildning, tillgänglighet, sysselsättning och säkerhet. Själva utförandet utgår 

från principen om att regioner och städer själva ska ansvara för sin ekonomiska tillväxt 

genom att formulera lokala stadsutvecklingsstrategier. På nationell nivå är strategierna 

inriktade på att studera urbana trender och att formulera generella förslag på nationell 

urban och regional stadsutveckling.62  

Nationella aktörer med ansvar för stadspolitiken 

Sedan 1990 har Frankrike haft ett särskilt departement för stadsrelaterade frågor, Ministère 

de la Ville, som stödjs av det rådgivande organet Conseil national des villes, CNV.63 Därtill 

finns en stadskommitté (Comité interministériel des villes, CIV) med representanter från 

samtliga departement vars politikområden rör de eftersatta stadsområdena. CIV fungerar 

som ett beslutsfattande organ som författar treåriga stadspolitiska program och beslutar om 

fördelningen av ekonomiska medel.64 

Till CIV hör Generaldirektoratet för urban och social politik (Secrétariat général à la 

Ville, SG CIV) som förbereder och implementerar politiken. SG CIV fungerar även som 

koordinator för två viktiga stadspolitiska aktörer; den nationella stads-

förnyelsemyndigheten L’Agence nationale pour la rénovation urbaine, ANRU, samt den 

nationella myndigheten för social sammanhållning och lika rättigheter; L’Agence nationale 

pour la cohésion sociale et l’égalité des chances, ACSE.65 

Nationella strategier och program  

År 2003 antogs stadsförnyelseprogrammet Agence nationale pour la rénovation urbaine, 

PNRU, som riktas mot 485 nedgångna stadsområden i Frankrike. Syftet är att med 

finansiella medel möjliggöra projekt på områden som stadsförnyelse, ekonomisk 

utveckling och sociala frågor.66 Projektens implementering utgår från treåriga kontrakt för 

social sammanhållning som tecknas mellan staten och den lokala nivån (contrats urbains 

de cohésion sociale, CUCS). Kontrakten fungerar som genomförandeplaner för sociala och 

urbana utvecklingsprojekt i eftersatta stadsområden.67  

För att bistå de lokala aktörernas arbete bildades 2007 den nationella 

stadsförnyelsemyndigheten ANRU. I dess roll som administratör underlättar de 

programmens lokala implementering genom att samla olika finansieringsmöjligheter under 

ett tak.68 Vidare hanterar den nationella myndigheten för social sammanhållning och lika 

rättigheter, ACSE, olika sociala utvecklingsprogram rörande till exempel utbildning, 

brottsprevention, hälso- och sjukvård, ekonomisk utveckling och sysselsättning.69 

                                                 
62 Boverket (2006) 
63 http://www.ville.gouv.fr/?presentation,141 
64 http://www.ville.gouv.fr/?comite-interministeriel-des-villes,126 
65 http://www.ville.gouv.fr/?missions 
66 Ministére de la Ville (2011) 
67 http://www.ville.gouv.fr/?contractualisation,1629 
68 http://www.anru.fr/-Objectifs-.html 
69 http://www.ville.gouv.fr/?acse,238 

http://www.ville.gouv.fr/?comite-interministeriel-des-villes,126
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Även om miljöfrågor inte ingår i den franska stadspolitiken så har landets nationella 

klimatpolitik ett tydligt urbant fokus. I oktober 2008 presenterade den franske 

miljöministern en nationell plan för att planera, bygga, utveckla och förvalta stadsmiljön. 

Planen innehåller tre initiativ: EcoQuartier (en tävling mellan landets städer inom 

miljöområdet) Ecocitésprojekt (syftar till att identifiera och stödja nya innovationer och 

angreppssätt inom arkitektur, energi och det sociala området) samt en utlysning av projekt 

kring kollektiva transporter där bidrag för att öka andelen kollektivtrafik med egna körfält 

delas ut.70 

Utvärdering av insatser och program 

I samband med antagandet av stadsförnyelseprogrammet PNRU 2003 bildades även den 

nationella utvärderingsmyndigheten Observatoire national des zones urbanies, ONZUS. 

Med hjälp av sociala och ekonomiska indikatorer studerar de territoriella skillnader inom 

städerna, vilka sedan utgör underlag för utformandet av den nationella stadspolitiken. För 

att identifiera vilka stadsområden som är särskilt utsatta används följande 

nyckelindikatorer:71  

• Andelen arbetslösa 15-59 år 

• Andelen arbetslösa 15-24 år 

• Genomsnittlig årlig taxerbar inkomst 

• Andel barn som släpar efter i utbildningssystemet med mer än två år  

• Andelen godkända på nationella prov 

                                                 
70 Tillväxtanalys (2011c) 
71 EKUN (2010) 
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3 Avslutande diskussion 

Ambitionen i denna rapport har varit att översiktligt beskriva ett antal EU-länders 

stadspolitik med avseende på omfattning, inriktning och organisation. Att utföra en sådan 

beskrivning är behäftat med en rad svårigheter, kanske framför allt för att det saknas ett 

tydligt begrepp för både stad och stadspolitik. Rapporten gör inte anspråk på att vara 

heltäckande utan ska istället ses som en första översiktlig introduktion av hur stadspolitik 

ser ut i ett antal EU-länder med avseende på omfattning, inriktning och organisation. För 

att erhålla en mer djupgående och heltäckande analys föreslås därför studieresor till 

länderna ifråga, alternativt att analyserna utförs av personer på plats med insikt i politikens 

praktiska utförande.  

I detta kapitel summeras och jämförs de olika ländernas nationella stadspolitik. Eftersom 

länderna har olika förutsättningar, utmaningar, historia och administrativa system är det 

svårt att jämföra ländernas politik på ett enhetligt och rättvisande sätt. Det är däremot 

möjligt att lyfta fram och diskutera gemensamma och särskiljande drag utifrån 

stadspolitikens mål och fokusområden, samt dess organisation och geografiska omfattning.  

I Tabell 1 ges en översikt av landavsnitten. Generellt tycks ansvaret för den nationella 

stadspolitiken vara uppdelat på flera aktörer i form av myndigheter och departement. 

Troligen innebär detta både för- och nackdelar för stadspolitikens utformande och 

genomförande. Dess geografiska omfattning varierar från att så som i Nederländerna och 

Frankrike täcka alla större städer till att som i Norge omfatta sex definierade 

storstadsområden. I Storbritannien är politiken utformad efter de olika förutsättningar som 

råder i landets norra respektive södra delar. På liknande sätt ses områdesspecifika program 

i varierande utsträckning i så gott som alla länder.  

Som framgår av tabellöversikten har stadspolitiken i de olika länderna varierande mål och 

insatsområden. En del utmaningar är dock återkommande, så som storstädernas tillväxt, 

ökade regionala skillnader, städernas utbredning (s.k. urban sprawl), social och etnisk 

segregation, förbättrade transportsystem och förnyelse av nedgångna stadsdelar. Det rör sig 

således om såväl ekonomiska, sociala, miljömässiga som kulturella aspekter.  

Det är svårt att ge ett entydigt svar på huruvida stadspolitiken i ett land kan kategoriseras 

som explicit eller implicit, partiell eller sammanhållen. Även när en samlad 

stadsutvecklingspolicy finns rymmer den sällan alla stadsrelaterade politikområden. Istället 

kombineras den i regel alltid med såväl explicita som implicita tillägg. 

Finland är det land där fokus på ekonomisk tillväxt är mest uttalat. Där är stadspolitiken 

framförallt inriktad på att skapa ekonomiskt konkurrenskraftiga stadsregioner genom 

satsningar på innovation, nätverksbyggande och samarbete med kringliggande landsbygd. 

Målet är att städerna ska fungera som tillväxtmotorer för hela landet och bidra till bättre 

regional balans, och i det avseendet sammanfaller den finska stadspolitiken med 

regionalpolitiken. Ett liknande synsätt återfinns i viss mån även i Norge, Danmark och 

Tyskland. Därtill tycks även Nederländerna röra sig mot en mer tillväxtorienterad 

stadspolitik, framförallt genom satsningar på innovation för stärkt konkurrenskraft. 

Generellt sett ligger fokus mer på sociala frågor i Frankrike, Tyskland, Storbritannien, 

Nederländerna och Danmark i jämförelse med framförallt Finland. Möjligen beror detta på 

att det råder större sociala och ekonomiska olikheter i dessa länder. Stadspolitiken i dessa 

länder har ett bredare angreppssätt där ekonomiska, sociala, fysiska och miljömässiga 
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aspekter ofta flätas samman. Till exempel har infrastruktursatsningar i regel både 

tillväxtfrämjande och miljömässiga motiv. Ett annat exempel är stadsförnyelse och 

restaurering av nedgångna bostadsområden, vilket är ett vanligt tema i alla länder utom 

Finland. På det området kan motiven variera från att minska sociala problem till att höja 

attraktiviteten för externa investerare.  

Det generella intrycket är att det finns en stor politisk medvetenhet kring städers betydelse 

för den ekonomiska utvecklingen och begreppet ”Staden som tillväxtmotor” är vanligt 

förekommande. Vad gäller praktiska insatser förefaller dock fysisk planläggning och 

sociala insatser vara övervägande. För att undersöka riktigheten i detta påstående 

rekommenderas återigen en mer djupgående analys. Då alla länder har olika utmaningar, 

historia och administrativa system är det knappast möjligt att direkt kopiera något annat 

lands stadspolitik. Bättre är att utveckla stadspolitiken utifrån egna förutsättningar, vilket i 

de studerade länderna tycks vara ett alltjämt fortlöpande arbete. 
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Appendix 

Tabell 2: Landöversikt 

 
Mål Insatsområden Nationella aktörer Riktlinjer och program Geografisk omfattning 

Finland - Konkurrenskrafti

ga stadsregioner 

- Regional balans 

 

- Städer som 

tillväxtmotorer 

- Specialisering 

och kompetens-

utveckling 

- Nätverk och 

samverkan 

- Inrikesministeriet 

- Stadspolitisk 

samarbetsgrupp 

- Regioncentra-

program 

- Kompetenscentra

program 

- Program för 

Helsingfors-

regionen 

- Ett 30-tal 

regioncentra  

- Helsingfors-

regionen 

Norge - Attraktiva, 

funktionella och 

miljövänliga 

städer 

- Regional balans i 

hela landet  

- Konkurrenskrafti

ga städer 

 

- Städer som 

tillväxtmotorer 

- Samordnade 

insatser 

- Miljömässig och 

social hållbarhet 

 

- Kommunal- och 

regional-

departementet  

- Miljøverndeparte

mentet  

- Samarbetsforum 

för storstads-

utveckling 

 

- Storby-

meldingen  

- Storby-

programmet  

- Framtidens städer  

 

- Sex definierade 

storstadsregioner 

- Ytterligare ett 

antal regionala 

centra i miljöby-

programmet 

 

Danmark - Välfärd och 

livskvalitet i 

städerna 

- ”ett Danmark i 

balans” 

- Minskad social 

och etnisk 

segregation 

- Stadsförnyelse 

- Sociala frågor i 

eftersatta 

områden 

- Miljö- och 

transportfrågor 

- Samverkan 

mellan stad och 

land 

- Miljöministeriet 

- Justitieministeriet  

- Sysselsättnings-

ministeriet 

- Social- och 

integrations-

ministeriet  

- Undervisnings-

ministeriet  

- Planloven 

- Strategi mot 

ghettoisering 

- Stadspolitiken 

omfattar samtliga 

städer 

- Strategin mot 

ghettoisering 

riktas mot 29 

stadsområden i 

landet 
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Mål Insatsområden Nationella aktörer Riktlinjer och program Geografisk omfattning 

Neder-

länderna 
- Att genom 

tillväxt skapa 

sammanhållna 

och väl 

fungerande städer 

- Företagande och 

sysselsättning 

- Social samman-

hållning och 

integration 

- Ökad säkerhet 

- Stadsförnyelse, 

återuppbyggnad 

- Inrikesministeriet 

- Ministeriet för 

bostäder, fysisk 

planering och 

miljö 

 

- Policy: Grote  

Stedenbeleid 

- Olika program 

med statlig 

medfinansiering 

- Ett 40-tal av 

landets största 

städer 

- Varav fyra riktas 

särskild 

uppmärksamhet 

avs. ekonomisk 

konkurrenskraft 

Tyskland - Skapa en 

attraktiv stad att 

bo och arbeta i 

- Social 

sammanhållning 

 

- Fysisk 

stadsförnyelse 

- Ekonomi och 

sysselsättning 

- Utbildning 

- Infrastruktur för 

transporter 

- Integration 

- Departementet 

för transport, 

byggande och 

stadsplanering 

- Forsknings-

institut för 

byggande och 

statlig territoriell 

planering  

- Nationell stads- 

utvecklingspolicy 

- Flera program för 

stadsutveckling 

med statlig 

medfinansiering 

- Nationell policy 

för hela landet 

- Biståndsprogram 

för särskilda 

områden eller 

ändamål 

Stor-

britannien 
- Stärkt ekonomi 

och minskad 

arbetslöshet, 

framförallt i 

utsatta områden  

- Skapa städer där 

människor vill 

leva och kan 

arbeta, och där 

företag vill 

investera   

 

- Ekonomi och 

sysselsättning 

- Social och etnisk 

segregation 

- Bostadsbyggande 

- Miljö 

- Transport 

- Department for 

Communities and 

Local  

Government 

- Homes And 

Community 

Agency 

- Vitboken Our 

Towns and 

Cities: The 

Future.  

- Planning Policy 

Statements 

- Tillhörande 

finansiella medel 

- Den nationella 

stadspolitiken 

omfattar alla 

större städer 

- Stödprogrammen 

omfattar olika 

geografiska 

områden 
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Mål Insatsområden Nationella aktörer Riktlinjer och program Geografisk omfattning 

Frankrike - Minskade sociala 

olikheter 

- Decentraliserat 

ansvar för 

ekonomisk 

tillväxt  

- Utbildning och 

sysselsättning 

- Integration 

- Säkerhet och 

brottsprevention 

- Ekonomisk 

tillväxt 

- Tillgänglighet 

- Hälso- och 

sjukvård  

- Departement för 

stadsfrågor med 

ett tillhörande 

rådgivande organ 

- Stadskommitté 

- Stadsförnyelse-

myndighet 

- Myndighet för 

social samman-

hållning och lika 

rättigheter. 

- Utvärderings-

myndighet 

- Stadsförnyelse-

programmet 

PNRU 

- Sociala 

utvecklings-

program 

- Den nationella 

stadspolitiken 

omfattar alla 

större städer 
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http://www.rijksoverheid.nl/  

Norska Kommunal- och regionaldepartementet: 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/dok/regpubl/stmeld/20022003/stmeld-nr-31-2002-

2003-/1.html?id=402980 

Politique de la Ville, Frankrike: 

http://www.ville.gouv.fr/ 

Tyska departementet för transport, byggande och stadsplanering:  

http://www.bmvbs.de/ 

Tyska forskningsinstitutet för byggande och statlig territoriell planering: 

http://www.bbsr.bund.de/ 

 

 

Övriga källor 

Ekspedisjonssjef Hallgeir Aalbu vid Norges kommunal- och regionaldepartementet, 

Mailkontakt 2011-11-07 

 

 

 

 

http://www.hel2.fi/Helsinginseutu/seutuselvitykset/VN_selonteko_metropolipolitiikka_sv.pdf
http://www.hel2.fi/Helsinginseutu/seutuselvitykset/VN_selonteko_metropolipolitiikka_sv.pdf
http://www.anru.fr/
http://www.helsinginseutu.fi/hki/hs/Helsingfors+Region/Samarbetsorgan/Projekt/Program+for+kohesion+och+konkurrenskraft
http://www.helsinginseutu.fi/hki/hs/Helsingfors+Region/Samarbetsorgan/Projekt/Program+for+kohesion+och+konkurrenskraft
http://www.hioa.no/Forskning/Storby/Storbyprogrammets-programplan
http://www.naturstyrelsen.dk/Planlaegning/
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aandachtswijken/vraag-en-antwoord/wat-houdt-het-grotestedenbeleid-gsb-in.html
http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/dok/regpubl/stmeld/20022003/stmeld-nr-31-2002-2003-/1.html?id=402980
http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/dok/regpubl/stmeld/20022003/stmeld-nr-31-2002-2003-/1.html?id=402980
http://www.ville.gouv.fr/
http://www.bmvbs.de/
http://www.bbsr.bund.de/
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Tillväxtanalys, myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och ana-
lyser, är en gränsöverskridande organisation med 60 anställda. Huvud-
kontoret ligger i Östersund och vi har verksamhet i Stockholm, Brasilia, 
Bryssel, New Delhi, Peking, Tokyo och Washington. 

Tillväxtanalys ansvarar för tillväxtpolitiska utvärderingar, analyser och 
internationellt kontaktskapande och därigenom medverkar vi till: 

•	 stärkt	svensk	konkurrenskraft	och	skapande	av	förutsättningar	för	fler	jobb	
	 i	fler	och	växande	företag

•	 utvecklingskraft	i	alla	delar	av	landet	med	stärkt	lokal	och	regional	
	 konkurrenskraft,	hållbar	tillväxt	och	hållbar	regional	utveckling

Utgångspunkten är att forma en politik där tillväxt och hållbar utveckling 
går hand i hand. Huvuduppdraget preciseras i instruktionen och i regle-
ringsbrevet. Där framgår bland annat att myndigheten ska:

•	 arbeta	med	omvärldsbevakning	och	policyspaning	och	sprida	kunskap	om	
	 trender	och	tillväxtpolitik	

•	 genomföra	analyser	och	utvärderingar	som	bidrar	till	att	riva	tillväxthinder

•	 göra	systemutvärderingar	som	underlättar	prioritering	och	effektivisering	av	
	 tillväxtpolitikens	inriktning	och	utformning	

•	 svara	för	produktion,	utveckling	och	spridning	av	officiell	statistik,	fakta	från
	 databaser	och	tillgänglighetsanalyser

•	 tillhandahålla	globala	mötesplatser	och	främja	internationellt	kontaktskapande			
	 inom	tillväxtpolitiken

Om rapportserien:
Rapportserien	är	Tillväxtanalys	huvudsakliga	kanal	för	publikationer.	
I	rapportserien	ingår	även	myndighetens	faktasammanställningar.

Övriga serier:
Statistikserien	–	löpande	statistikproduktion.
Svar	direkt	–	uppdrag	som	ska	redovisas	med	kort	varsel.
Working	paper/PM	–	metodresonemang,	delrapporter	och	underlagsrapporter	
är	exempel	på	publikationer	i	serien.
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