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1. VD-ord
Göteborgsregionen är en av Europas mest
snabbväxande storstadsregioner och befinner sig
mitt i ett utvecklingssprång som drivs av stora
investeringar i forskning och utveckling. Här
investeras 1 000 miljarder i infrastruktur och
annat byggande och tillsammans skapar vi
120 000 nya jobb fram till 2035. Flera
internationella jämförelser placerar
Göteborgsregionen högt när det gäller
konkurrenskraft och framtidspotential.
Vår region är en miljonregion som präglas av ett
unikt samarbete mellan näringsliv, akademi och
offentlig sektor i regionens starka kluster. Nätverk
och tre science parks skapar förutsättningar för
innovation och spetskompetens.
Vi har ett diversifierat näringsliv med många starka branscher med allt från multinationella företag till
småföretagare med kompetens som efterfrågas på globala marknader. Högteknologisk och
kunskapsintensiv industri står för nästan en fjärdedel av den totala omsättningen i
Göteborgsregionens näringsliv och merparten av regionens största företag hör till detta område.
Den avancerade industrin och vår industrinära tjänstesektor gör Göteborgsregionen till en
forskningsintensiv region, en av de främsta i Europa. Detta är särskilt framträdande inom områdena
fordon, life science, läkemedel, petrokemi och
företagstjänster. Göteborgsregionens högteknologiska och

Vi har ett diversifierat näringsliv
med allt från multinationella
företag till småföretagare och
kluster med kompetens som
efterfrågas på globala marknader.

kunskapsintensiva industri gör också regionen till Sveriges
ledande exportregion.
Med två universitet och hundratals yrkesutbildningar finns
välutbildad arbetskraft i Göteborgsregionen. Regionen har
en större andel högutbildade än övriga Sverige och nästan
hälften av alla i åldrarna 25 till 64 år i regionen har en
eftergymnasial utbildning.

Inte minst har Göteborgsregionen ett strategisk betydelsefullt läge i Skandinavien med en
internationell flygplats och Skandinaviens största hamn som gör regionen tillgänglig för internationell
arbetskraft, investerare och affärspartners.
Trots Göteborgs många styrkor ur ett näringslivsperspektiv står vi inför ett antal utmaningar de
kommande åren. Business Region Göteborg har identifierat tio utmaningar som behöver mötas för att
Göteborg och Göteborgsregionen ska vara en konkurrenskraftig region även i framtiden. Det är också
dessa utmaningar som Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program utgår från.
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De identifierade utmaningarna handlar om att säkra

10 UTMANINGAR
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•

Säkra kompetensförsörjningen
Öka delaktigheten på
arbetsmarknaden
Planera för tillväxt
Möta klimatutmaningen
Stärka både
arbetsmarknadsregionen och
kärnan
Stärka regionens internationella
position och tillgänglighet
Skapa grogrund för fler
växande små och medelstora
företag
Förbättra företagsklimatet
Stärka resurserna inom
forskning och utveckling
Öka regionens produktivitet.

kompetensförsörjningen, öka delaktigheten på
arbetsmarknaden, planera för tillväxt, möta
klimatutmaningen, stärka både arbetsmarknadsregionen
och kärnan, stärka regionens internationella position och
tillgänglighet, skapa grogrund för fler växande små och
medelstora företag, förbättra företagsklimatet, stärka
resurserna inom forskning och utveckling samt öka
regionens produktivitet.
När vi nu går in i ett nytt decennium gör vi det med ett
näringslivsstrategiskt program i ryggen som rullats ut i
hela regionen. Det är en stor förflyttning som skett sedan vi
förde 80-talet dialoger med företag, organisationer från
näringsliv, akademi, science parks och staden under 2017
för att lyssna in vilka behov och önskemål som fanns. I dag
har vi ett omtalat näringslivsstrategiskt program som det
råder full politisk enighet om och som förra året dessutom
prisades av EU.

24 förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad samt
Göteborgsregionens 13 kommuner är djupt involverade i arbetet. Sex strategiska områden är på rulle
och 91 olika aktiviteter som alla ska ge konkreta utfall till näringslivet är beslutade –
kompetensförsörjning, attraktionskraft, infrastruktur/tillgänglighet, markförsörjning, företagsklimat
och innovationskraft.
I en strategisk utblick som gjordes 2019 fastslogs att de strukturella
konsekvenserna av digitalisering, automatisering och elektrifiering
tillsammans med omställning till hållbart företagande är centrala
frågor för regionens företag och områden där det krävs
ställningstagande. En framgångsrik näringslivsutveckling i
Göteborgsregionen kräver att vi skapar goda förutsättningar för
företagande och stödjer enskilda bolag i sin utveckling. De enorma
investeringarna i stadsutveckling och infrastruktur ger utmaningar

I dag har vi ett omtalat
näringslivsstrategiskt
program som det råder
full politisk enighet om
och som förra året till och
med prisades av EU.

och möjligheter som kräver pro-aktivitet och samverkan från alla
aktörer.
Analysen visar vidare att BRG har goda förutsättningar för att matcha näringslivets behov. Här finns
en stabil grundstruktur med ordning och reda tillsammans med de tjänster och den kompetens som
erbjuds. Näringslivsstrategiska programmet utgör en grundpelare som stakar ut riktningen för de
kommande 15 åren och generar såväl konsensus som framdrift.
Näringslivets förutsättningar präglas också av megatrender som urbanisering, globalisering,
automatisering, elektrifiering och digitalisering – samt den allt mer förpliktigande hållbarhetsfrågan
med Agenda 2030 som ledstjärna. BRG har i uppdrag att redogöra för hur bolagets insatser för
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näringslivets affärsmöjligheter och innovationsprocesser tar utgångspunkt i Agenda 2030-målen samt
hur vi kan operationalisera vår vision om hållbar tillväxt, enligt densamma.
Under 2020 kommer Business Region Göteborg särskilt arbeta med ett antal frågor.
Bland annat har vi fått i uppdrag att samordna stadens samlade insatser för omställning till ett
elektrifierat transportsystem i samverkan med berörda nämnder och styrelser samt i nära samverkan
med näringsliv och regionala aktörer. Uppdraget skall under året resultera i en elektrifieringsplan i
bred samverkan med nämnder och styrelser.
Vi ska även intensifiera arbetet med Gothenburg Climate Partnership för att inkludera fler företag och
i samverkan med Miljö- och klimatnämnden samt akademin formulera och följa upp kvantifierbara
åtaganden som kraftigt och skyndsamt ökar klimatnyttan.
En viktig förutsättning för att befintliga företag skall växa och nya ska etablera sig i vår region är att
kommunernas service fungerar väl. Där måste vi bli bättre – framgångsrika företag och ett gott
företagsklimat är avgörande för Göteborgs framtid. Varje enskild företagare är viktig.
Under 2020 kommer vi öka vårt arbete med att förbättra företagsklimatet och vi kommer att skapa
ännu bättre förutsättningar för framgångsrikt företagande. Vi kommer att jobba med regionens
attraktionskraft och vi kommer att stärka regionens innovationskraft. Därigenom skapar vi hållbar
tillväxt, ett diversifierat näringsliv och tar oss närmare målet: 120 000 nya jobb till 2035.
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2. Program, uppdrag, samarbeten och medarbetare
2.1.
GÖTEBORGS STADS NÄRINGSLIVSSTRATEGISKA
PROGRAM – 120 000 NYA JOBB
Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program beskriver hur Göteborg som stad ska arbeta för att
skapa bättre förutsättningar för företagande. I arbetet bidrar 24 förvaltningar och bolag i Göteborgs
Stad samt alla kommuner i Göteborgsregionen. Programmet är utmaningsdrivet och framtaget i
dialog med näringslivet och dess organisationer, akademi och arbetstagarorganisationer.
Målbilden i Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program är minst 120 000 ytterligare jobb till 2035
(från 2016). Inom de sex områdena i programmet finns en rad insatser och aktiviteter beskrivna i
handlingsplanen som ligger fram till 2021 och arbetet med nästa handlingsplan är påbörjat. På
Business Region Göteborgs webbplats kan man följa arbetet med det näringslivsstrategiska
programmet. 2020 fokuserar vi på fyra områden inom Göteborgs Stads näringslivsstrategiska
program:
•

•

•

•

Leverans på beslutade aktiviteter - 91 aktiviteter inom de sex strategiska områdena är nu
beslutade och fokus 2020 ligger på att få leverans inom alla områden. Aktiviteterna inom
området infrastruktur och tillgänglighet ska även nämnd/styrelse behandla i februari/mars i de
sex nämnder/styrelser som har delansvar inom området.
Återkoppling och dialog med näringslivet kring framdriften - Året startade med stormöte där
vi genomförde rundabordssamtal ledda av de förvaltningsdirektörer/vd:ar som leder de
förvaltningar/bolag som har delansvar i programmet. På stormötet deltog företag,
representanter för staden, studenter, Västsvenska Handelskammaren, Företagarna, Svenskt
Näringsliv, fackförbund och akademin. Totalt var vi närmare 200 deltagare som stämde av
programmets framdrift. Syftet var att återkoppla till näringslivet och lyssna in fler inspel i
arbetet.
Stödja de GR-kommuner som håller på att ta fram sin strategi /plan för att bidra till de
övergripande målen. Fem kommuner av 13 är klara med sina strategier vid 2019 års slut.
Synliggöra European Entrepreneurial Region Award 2020 - På olika sätt kommer vi under
året synliggöra den utmärkelse vi fått för att skapa engagemang och kraft i arbetet med att
implementera programmet.

2.2.

REGIONALT SAMARBETE

2.2.1. Göteborgsregionen
BRG:s arbete med näringslivsutveckling är beroende av en stark regional förankring, inte minst med
hänsyn till globaliseringen och vår växande arbetsmarknadsregion. Sedan 2018 har GR och BRG ett
fördjupat samverkansavtal som utgör grunden för vårt gemensamma arbete med GR. De områden vi
samverkar inom är: kompetensförsörjning och attraktionskraft, samhällsplanering (mark,
infrastruktur), företagsklimat och innovationskraft, kunskapsöverföring och nätverksarbete, analys
och faktaunderlag, dialog med regionala, nationella och internationella organ.
Samverkan sker exempelvis inom nyföretagarområdet i syfte att hitta synergier och nya arbetssätt
kopplade till exempelvis Yesbox och kommunernas egna erbjudanden till nyföretagare. Inom
kommunikationsområdet sker samverkan för att stärka kommunikationen om Göteborgsregionen.
Sedan 2019 hanteras näringslivsstrategiska frågor inom besöksnäringen av NA-nätverket i samverkan
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med Göteborg & Co. I nätverket skapar vi möjligheter till erfarenhetsutbyte, utveckling och
implementering av de tjänster som BRG tillsammans med kommunerna kan erbjuda det lokala
näringslivet.

2.2.2. Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen samordnar prioriterade frågor och rekommendationer för att hela Västra
Götaland ska utvecklas. Det finns nu en fastställd struktur för regelbundna avstämningar mellan
tjänstemän liksom årliga presidiedialoger mellan nämnderna på VGR och GR/BRG. VG2020
genomförs bland annat genom fyra delregionala överenskommelser (2019-2020) med fokus på det som
är mest relevant ur en lokalregional utveckling. BRG deltar i Västgruppen och BHU (Beredningen för
Hållbar Utveckling) för att på strategisk nivå påverka och vara delaktiga i prioriteringar.
BRG:s och GR:s verksamhetsplaner ligger till grund för tillväxtinriktade insatser i linje med det
delregionala genomförandet. För särskilt tilldelade medel avsätts medfinansiering inom BRG och GR
för satsningar inom verksamheten som riktas till samtliga 13 kommuner i Göteborgsregionen enligt
finansieringsprincipen kommunerna 50 procent och VGR 50 procent.
Västra Götalandsregionen arbetar nu med att ta fram nästa regionala strategi, RUS (Regional
Utvecklingsstrategi 2021-2030). Arbetet med detta, samt resultatet, är av hög strategisk vikt för BRG.
Syftet är att peka ut prioriteringar där vi tillsammans kan kraftsamla för ökat genomslag med god
omställningsförmåga för att möta global konkurrens. Strategin planeras att gå ut på remiss under
våren 2020 med beslut i styrelsen i juni.

2.3.

AGENDA 2030

VD har av styrelsen fått i uppdrag att redogöra för hur bolagets insatser för näringslivets
affärsmöjligheter och innovationsprocesser tar utgångspunkt i Agenda 2030-målen samt hur vi kan
operationalisera vår vision om hållbar tillväxt, enligt densamma. Denna fråga beslutas i styrelsen
under våren.
Utifrån tidigare kartläggning som staden gjort av budgetmålen 2019 har vi noterat att vår verksamhet
ligger främst inom följande tre mål: anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, hållbar industri,
innovationer och infrastruktur samt genomförande och globalt partnerskap men delar av vår
verksamhet ligger nära andra mål, som till exempel hållbara städer och samhällen.

Det här har under flera år legat högt på agendan men vi kommer att utreda om vi kan göra mer för att
bidra till de stora målen. Hållbarhetsfrågorna är viktigare än någonsin. Klimatutmaningen är tydligt
märkbar och stora skillnader i livsvillkor påverkar oss i högre grad. En ökande åldrande befolkning
ställer stora krav på det offentliga välfärdssystemet, men öppnar självklart också upp för nya
affärsmöjligheter. Säkerhet och trygghet är en fråga som berör de flesta oavsett var i världen de
lever. Utbildning och omställning till hållbart företagande är kritiska faktorer, som kräver samverkan
på alla plan. Den ökade medvetenhet om vikten av ett hållbart beteende påverkar alla företag och en
omställning är helt avgörande för företagens överlevnad. Majoriteten kommer att behöva hjälp med
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att få mera kunskap om hur de kan ställa om till hållbart företagande och skapa lönsamhet på kort och
lång sikt.

2.4.

MEDARBETARE OCH VÄRDEGRUND

BRG är ett tjänsteproducerande kunskapsföretag där medarbetarna kännetecknas av lång
branscherfarenhet, god verksamhetskompetens, hög och relevant utbildningsnivå, och med förmåga
att sätta sig in i och möta näringslivets behov. BRG:s kompetens är summan av våra engagerade
medarbetares individuella kunskap och erfarenhet samt de verktyg och metoder som vi använder för
att utföra vårt uppdrag. BRG vill vara en av de mest attraktiva och intressanta arbetsgivarna i
Västsverige. Konkurrensen om kompetens är en av de avgörande faktorerna för att bli ett
framgångsrikt företag, vilket innebär att BRG arbetar aktivt med ökad delaktighet och
kompetensförsörjning genom att integrera nya medarbetare/ledare i verksamheten samt utveckla och
behålla medarbetare/ledare. Medarbetare på BRG ska arbeta i en god arbetsmiljö som kännetecknas av
tydliga uppdrag, en ändamålsenlig arbetsplats, ett nära ledarskap och utveckling av tidiga insatser i
hälsoarbetet.

2.4.1. Värdegrund
Under 2019 gjordes ett omfattande värdegrundsarbete där alla medarbetare bjöds in att ta fram en ny
värdegrund. Våra värdeord - handlingskraft, engagemang och mod - hjälper oss att uppfylla vårt löfte
om kunskap och kontakter för att leverera på vår uppgift: att skapa förutsättningar för fler
arbetstillfällen och bidra till grunden för hållbar tillväxt i Göteborgsregionen. I grunden ligger alltid
Göteborgs Stads förhållningssätt. Vår företagskultur är tillväxtorienterad och våra värdeord ger oss
drivkraft och skapar energi. Värdeorden visar vilken inställning vi har till utmaningar och möjligheter
och hur vi tar oss fram till resultat och mål. Under 2020 fortsätter arbetet med värdegrunden för att se
till att orden verkligen blir en del av oss och faktiskt används i verkligheten. Att de blir det stöd och
den drivkraft de kan vara.
Handlingskraft
•
•
•
•

Vi tar initiativ, arbetar proaktivt och med
energi.
Vi är tydliga och målinriktade.
Vi är lösningsorienterade, ger god service
och fullföljer våra uppdrag.
Vi prioriterar utifrån helheten och kan ta
obekväma beslut.

•

Mod
•

Engagemang
•
•
•

feedback, visar respekt och sätter stort
fokus på arbetsglädje.
Vi är lyhörda, vet att samverkan är
avgörande för framgång och är lika bra på
att engagera oss i andras frågor som att
skapa engagemang kring egna frågor.

•

Vi är väl förankrade i kunskap och brinner
för att skapa möjligheter och göra skillnad.
Vi är stolta över att utveckla
Göteborgsregionens näringsliv.
Vi verkar för en prestigelös miljö där vi
skapar förutsättningar för varandra,
inkluderar och stöttar varandra, ger

•
•
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Vi fokuserar på framtiden och prövar gärna
nya lösningar.
Vi är kreativa och utmanar befintliga
strukturer för att hitta bättre lösningar.
Vi är lyhörda nytänkare och arbetar för att
skapa förutsättningar för nya perspektiv.
Vi är öppna och inkluderande och
välkomnar nya perspektiv, människor och
idéer.

3. Styrmodell och Verksamhetsplan
På följande sidor presenterar vi prioriterade aktiviteter och insatser i vår verksamhetsplan 2020.
Verksamhetsplanen är kopplad till Göteborgs Stads styrmodell enligt modellen nedan.
1.

Övergripande mål Göteborgs Stad
• Göteborg är en attraktiv storstad där
alla ges chansen att forma sina liv och
ingen lämnas utanför
• Göteborg är en storstad med stabil
ekonomi och hög tillväxt

3.

Nämnd- / Styrelsespecifika mål
• Göteborg är en företags- och
tillväxtvänlig stad med ett diversifierat
näringsliv
• Göteborg har bäst företagsklimat av
storstadsregioner

2.

Verksamhetsövergripande mål
Göteborgs Stad
• Göteborg präglas av en god
samverkan mellan stad, akademi,
civilsamhälle och näringsliv
• Göteborg är en levande kultur-,
idrotts- och evenemangsstad för både
boende och besökare
• Göteborg är en jämlik stad med
gemenskap och tillit
• Göteborg har en budget i balans och
långsiktigt hållbara finanser
• Göteborgs Stad är en attraktiv
arbetsgivare med goda arbetsvillkor
• Göteborg har ett attraktivt och
innovativt näringsliv i internationell
toppklass

4.

Bolagsordning / Ägardirektiv
• Vision och övergripande mål:
Hållbar tillväxt genom hög
sysselsättning och ett diversifierat
näringsliv i Göteborgsregionen.

5.

Verksamhetsmål
Business Region Göteborg
• Fler framgångsrika företag
• Förbättrat företagsklimat
• Ökad innovationskraft
• Ökad attraktionskraft

1

2

3
4
5
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Styrmodellen visar Business Region Göteborgs målstyrning direkt kopplad till Göteborgs Stads
övergripande mål. Verksamheten styrs också av de program och uppdrag kommunstyrelsen ger oss
där Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program har en central betydelse.
Målbilden 120 000 nya jobb är en röd tråd i allt vi gör och ligger helt i linje med vår vision:
”Hållbar tillväxt genom hög sysselsättning och ett diversifierat
näringsliv i Göteborgsregionen”.
Vi arbetar dels med att implementera det näringslivsstrategiska
programmet i staden och få en god framdrift i det
gemensamma arbetet och därtill med ett flertal insatser och
aktiviteter i vår egen verksamhet. I sammanställningen nedan
har vi markerat de insatser och aktiviteter i vår verksamhet som
är direkt kopplade till det näringslivsstrategiska programmet
med (N). Vidare driver vi i samverkan med Göteborgsregionen
och Västra Götalandsregionen ett flertal aktiviteter och initiativ
som bidrar till både till Business Region Göteborgs
verksamhetsmål, vår vision och Göteborgs Stads övergripande
mål.

Målbilden 120 000 nya
jobb är en röd tråd i allt vi
gör och ligger helt i linje
med vår vision:
”Hållbar tillväxt genom
hög sysselsättning och ett
diversifierat näringsliv i
Göteborgsregionen”

Vi har 2020 även fått ett antal direkta uppdrag från kommunfullmäktige som vi markerat med (U) i
verksamhetsplanen. Därtill kommer hållbarhet i linje med Agenda 2030 som direkt och indirekt kan
kopplas till ett flertal aktiviteter. Arbete med de globala målen för hållbar utveckling förs både i vår
interna vardag och i våra externa uppdrag och aktiviteter.
Business Region Göteborgs fyra verksamhetsmål (se nedan) når vi genom arbete i fyra
verksamhetsområden samt stödfunktioner. Uppföljning görs löpande med ett flertal indikatorer för
att försäkra oss om att vi når önskad effekt.
•

Inom Företagsutveckling arbetar vi för att skapa hållbar tillväxt för nyföretagare samt små och
medelstora företag. Det gör vi genom att skapa förutsättningar för företagsamma människor
att förverkliga sina affärsidéer och driva växande företag.

•

Inom Etablering och investering fokuserar vi på att attrahera strategiska etableringar och
investeringar till Göteborgsregionen. Det gör vi genom att erbjuda en enkel, trygg och helt
konfidentiell etableringsprocess. Vi lotsar företagen kostnadsfritt genom hela processen.

•

Inom Kluster & Innovation skapar vi hållbar tillväxt genom att aktivt arbeta för kluster- och
innovationsutveckling i Göteborgsregionen. Det gör vi genom att identifiera styrkeområden,
knyta samman människor från företag, akademin och offentlig verksamhet i värdefulla
nätverk, samt initiera branschsamarbeten som leder till kommersiellt bärkraftiga
innovationer.

•

Med kommunikation och marknadsföring sprider vi kunskap om gott företagande och den
service som erbjuds, bygger förtroende samt skapar intresse för att delta i våra seminarier och
nätverk. Vi marknadsför Göteborgsregionen ur ett näringslivsutvecklande perspektiv –
regionalt, nationellt och internationellt. Med fokus på näringslivet bygger vi lokal stolthet, ett
bredare engagemang och en internationell nyfikenhet.
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3.1.

FLER FRAMGÅNGSRIKA FÖRETAG

Ett starkt näringsliv skapar sysselsättning, ökar skattebasen och bygger grunden för vårt
välfärdssamhälle. Att på olika sätt stödja företagandet i regionen är därför centralt för hela Business
Region Göteborgs verksamhet. Och det ska vara lätt att
starta, utveckla och etablera företag i Göteborgsregionen.
Tillväxt i små och nya företag utgör den enskilt viktigaste
källan till jobbtillväxt i samhällsekonomin. De
snabbväxande företagen står för en stor del av
sysselsättningsökning och tillväxt i förädlingsvärdet. Ökat

Ett starkt näringsliv skapar
sysselsättning, ökar skattebasen
och bygger grunden för vårt
välfärdssamhälle.

entreprenörskap och fler nya livskraftiga företag behövs i
Sverige.
Ett inflöde av etableringar och investeringar i Göteborgsregionen är viktigt för att skapa nya och
konkurrenskraftiga jobbmöjligheter för våra invånare. Det kan också uppstå indirekta effekter av
investeringar och etableringar. Multinationella företag har i genomsnitt en högre produktivitet än
inhemska företag. En generell effekt av utländska investeringar är därför ökad produktivitet i den
regionala ekonomin och därmed ökad konkurrenskraft. Det gynnar även arbetskraften.
Ytterligare faktorer som påverkar en regions tillväxt och förmåga att attrahera investeringar är den
regionala marknadens storlek och förekomsten av regionala kluster. Klusterbildningar och insatser
från klusterorganisationer bidrar till att företag med en stark geografisk koncentration har högre
samlad tillväxt än företag i branscher som inte är engagerade i klusterinitiativ. Regionala kluster
bidrar även till utveckling av fler nystartade företag, inte minst inom teknologiintensiva branscher.
Innovationsframgångar uppnås vanligen i branschkluster som är sammankopplade genom vertikala
och horisontella relationer, samtidigt som klustrets attraktionskraft lockar till sig fler innovativa
företag och FoU-medel.
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3.1.1. Insatser och aktiviteter 2020
•

Strategiska etableringar
Arbeta med investeringsfrämjande insatser nationellt och internationellt samt samordna
-

-

•

strategiska etableringar i Göteborgsregionen med fokus inom följande områden: Fordon,
tillverkning, miljöteknik, logistik och flyglinjer, stadsutveckling, Life Science, IT. Ur ett
internationellt perspektiv prioriterar vi vårt arbete mot utvalda fjärr- och närmarknader.
Prioriterade fjärrmarknader för 2020 är Kina, Indien, Korea och USA. Prioriterade
närmarknader för perioden är Norge, Tyskland, UK och Finland.
Utarbeta en välutvecklad process för att attrahera investeringar och stödja
företagsetableringar. (N)
Bedriva en mark- och lokalförsörjning med insikt om näringslivets etablerings- och
expansionsbehov. (N)

Stärkt konkurrenskraft i små och medelstora företag
Erbjuda affärsutveckling genom tillväxtprogram för små och medelstora företag.
Dela och förmedla kunskap samt erbjuda rådgivning och workshops för att bidra till ökad
förmåga att starta, driva och utveckla företag.
Ökat regionalt samarbete med fokus på: kompetensförsörjning, planera för tillväxt,
-

företagsklimat och besöksnäringen
Stimulera, initiera och utveckla behovsbaserade insatser i kluster
Driva, initiera och inspirera till strategiskt hållbarhetsarbete med koppling till Agenda
2030
Stärka små- och medelstora företags förmåga att kunna delta i innovationssamarbeten
eller med innovation i det egna bolaget.
Involvera fler små och medelstora företag i testbäddar och innovationssamarbeten.

•

Stimulera nyföretagande
Bidra till ökat antal företagsstarter och ökad överlevnadsgrad genom att främja och
stimulera nyföretagande, entreprenörskap och företagsutveckling.
Arbeta i samverkan med externa aktörer för att stödja nyföretagande samt utveckling av
små och medelstora företag (N). Detta görs bland annat genom att erbjuda rådgivning,
utbildning, seminarier och stöd till entreprenörer, innovatörer och nyföretagare (Business
Centers och Yesbox).
Erbjuda snabb och kostnadsfri ekonomisk rådgivning för företag med ekonomiska
problem (Företagsakuten).

•

Strategisk kompetensförsörjning
Matcha deltagare inom Arbvux verksamheter med företag som vill ta ett socialt ansvar.
(N)
Satsa aktivt på att attrahera internationell kompetens och stödja initiativ som stärker den
internationella gemenskapen i staden. (N)
Engagera oss i initiativ som bidrar till ökat fokus på framtida kompetensförsörjning samt
driva frågan ur ett Göteborgsperspektiv, till exempel Future Skills och att förenkla för
företag att ta emot PRAO-elever.
Aktivt deltagande i Göteborgsregionens kompetensråd och branschvisa kompetenråd.

12

-

Skapa en hållbar modell för fordonsindustrins kompetensomställning som kan skalas upp
och även användas inom andra branscher.
Skapa en hållbar modell för att förbättra företagens förutsättningar för god
kompetensförsörjning både på kort och lång sikt.

•

Kommunikation och marknadsföring med fokus på vårt erbjudande och Göteborgsregionens
näringsliv.
Sammanställa, publicera och kommunicera fakta om regionens utveckling samt
marknadsföra regionen och de affärsmöjligheter den erbjuder, nationellt och
internationellt.
Dela och förmedla kunskap i personliga möten, seminarier och digitala kanaler för att
inspirera och bidra till ökad kompetens inom företagande.
Kommunicera och marknadsföra Business Region Göteborgs och Göteborgs Stads
erbjudande
Ta emot delegationer med beslutsfattare och potentiella kunder till företag med hållbara
produkter och lösningar som kan gå på export genom Green Gothenburgs arbete med
besökshantering

•

Stärka företagens internationella samarbete för nya affärsmöjligheter
Bistå små och medelstora företag med exportkunskap genom EEN och vårt arbete i
regionala exportcentra
Bistå små och medelstora företag i att hitta affärspartners, främst i Europa men även
globalt genom EEN.

•

Klusterinitiativ utifrån företagens behov av kunskap och kontakter
Initiera, utveckla och samordna klusterinitiativ och strategiska samverkansprojekt där
kompetenser korsbefruktas. (N)
Bistå med rådgivning och skapa kontakter för kunskapsöverföring och relationer mellan
företag och andra aktörer i kluster – offentliga, akademi/institut, finansiärer,
utbildningssektorn, på den globala marknaden och andra kluster. Våra prioriterade
branschområden 2020 är: Kulturella och kreativa näringar, Transporter och fordon,
Infrastruktur och logistik, IT samt Finans.

3.1.2. Indikatorer – Effekter och KPI:er
Regionalekonomiska effekter skapas av de etableringar som BRG varit delaktiga i. Företagen som
etablerat sig bidrar med nya arbetstillfällen men vi räknar också fram de spridningseffekter som
uppstår genom att ytterligare jobb skapas till följd av
etableringarna. Vi följer dels antalet etableringar med
Studier och analyser visar att olika
beräknad spridningseffekt, dels hur nöjda företagen är
med vår service samt företagens uppfattning om vårt
typer av rådgivningsinsatser har
bidrag till etableringen.
För att mäta effekten av insatser för företagsutveckling
studerar vi bland annat de deltagande företagens
utveckling och jämför med kontrollgrupper för att nå hög
kvalitet i mätningen. Studier och analyser visar att olika
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positiv inverkan på företagens
tillväxt i förädlingsvärde och
sysselsättning.

typer av rådgivningsinsatser har positiv inverkan på företagens tillväxt i förädlingsvärde och
sysselsättning.
Vi påverkar aktiviteten inom och mellan kluster och bidrar därmed till deras utveckling och
attraktionskraft. Forskning visar att företag som är aktiva i klusterinitiativ har högre konkurrenskraft,
även på den globala marknaden. Vidare arbetar vi varumärkesbyggande eftersom det har visat sig ge
hög avkastning i form av ökade investeringar.
•

Effekt av insatser för nyföretagande
Högre överlevnadsgrad än genomsnittet i Sverige
Högre omsättningstillväxt och/eller förädlingsvärde än genomsnittet i Sverige
-

•

Effekt av insatser för etablerings- och investeringsfrämjande
Intervjuer eller enkäter riktade till de företag som genomför etableringen/investeringen
Ökning av arbetstillfällen, statistik och återkoppling från företagen
Andel FoU i privat sektor
Ytterligare effekt av nya arbetstillfällen och tillväxt (multiplikatoreffekt)
-

•

Effekt av insatser i tillväxtprogram
Högre omsättnings-, sysselsättningstillväxt och förädlingsvärde jämfört med
kontrollgrupp.
Ökad andel tid som avsätts för rådgivningsinsatser

•

Effekt av klusterinitiativ
Nya och fler samarbeten mellan aktörer

•

Effekt av företagens internationalisering
Ökad export, nya affärspartners och affärsmöjligheter

För att försäkra oss om att vi håller tillräcklig volym och hög kvalitet och för att ha möjlighet att
påverka och bidra till förväntade effekter följer vi ett antal indikatorer. Några exempel på indikatorer
inom området ”framgångsrika företag” är: antal kundmöten, antal etableringar, antal deltagande
företag, antal vägledningssamtal, antal besökare på Yesbox, antal sidvisningar på webbplatser, antal
PRAO-platser, antal företag i workshops kopplade till kompetensförsörjning samt NKI och NPS.

3.2.

FÖRBÄTTRAT FÖRETAGSKLIMAT

För att regionens företag ska kunna utvecklas och växa och därmed bidra till hållbar tillväxt i
Göteborgsregionen men också för att vi ska kunna locka nya företag till regionen måste vi ha ett gott
företagsklimat. För att förbättra företagsklimatet måste kommunen ha hög tillgänglighet, god service,
ett gott samspel såväl med företagen som internt mellan olika förvaltningar samt skapa en positiv bild
av entreprenörskap och sprida den till både medborgarna och andra aktörer lokalt och regionalt.
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Företagsklimatet är en stor fråga som rymmer allt ifrån den konkreta kommunala servicen vi erbjuder
företagen till andra faktorer som exempelvis tillgång till bra
skola, att det funkar med transporter genom staden och att
Business Region Göteborgs
man upplever att det är tryggt att verka och bo i staden.

arbete med frågan fokuseras på
att bidra till att stadens service
till företag förbättras samt att
påverka perceptionen om
företagsklimatet i Göteborg.

Business Region Göteborgs arbete med frågan inriktas på att
bidra till att stadens service till företag förbättras samt att
påverka perceptionen om företagsklimatet i Göteborg. Vi
processleder sedan många år en samverkansplattform för
företagsklimatet där vi tillsammans med nio andra
förvaltningar försöker genomföra exempelvis effektiviseringar
för att korta handläggningstider och att upprätthålla ett gott
kundbemötande. En annan viktig fråga är attityderna hos både tjänstepersoner och politiker. Det
förtroendegapet måste överbyggas.

3.2.1. Insatser och aktiviteter 2020
•

Öka förståelsen för näringslivets behov genom bland annat utbildning
Arbeta aktivt med attityder till och förståelse för företag och företagande hos politiker och
tjänstemän. (N)
Utveckla utbildningen Förenkla helt enkelt till att också omfatta kompetensutveckling av
tjänstepersoner som har företagskontakter, inklusive politiker, med fokus på utveckling
av service och bemötande. (U)
Genomföra företagsbesök för politiker för att öka förståelsen för varandras villkor samt
för att visa att politiska företrädare är engagerade i företagsfrågor och prioriterar dem.
Genomföra företagarmöten på BRG för att förbättra dialogen mellan företagare och
Göteborgs Stad samt stärka BRG som arena för denna dialog.
Föra in näringslivets behov i stadsutvecklingen.

•

Göra det enkelt för företag att komma i kontakt med och få hjälp av Göteborgs Stad
Arbeta systematiskt med att förenkla processer ur ett näringslivsperspektiv. (N)
Genom våra företagslotsar erbjuda enklare ingångar för de som söker hjälp i staden.
I samverkan med berörda nämnder och intressenter utreda möjligheten att på vecko- eller
månadsbasis arrangera en gemensam handelskväll för att främja cityhandel, ökat
kulturellt nyttjande och få fler besökare i stadskärnan. (U)

•

Ha en samordnande roll samt bidra till utveckling av Göteborgs Stads näringslivskommunikation
Förenkla för företag och intressenter i näringslivet, nationellt och internationellt, att hitta
rätt bland stadens erbjudanden och tjänster i stadens digitala kanaler (N).
Öka kunskapen om Business Region Göteborgs och Göteborgs Stads erbjudande, främst
genom digitala kanaler men även genom utskick till nystartade företag med information
om Business Region Göteborgs erbjudande.
Berätta om Göteborgs näringslivs framgångar och utmaningar. Vi lyfter upp det vi gör
bra och marknadsför Göteborgsregionen. Samtidigt blundar vi inte för utmaningar utan
vi problematiserar, utmanar och välkomnar diskussionen om hur regionen kan utvecklas
ur ett näringslivsperspektiv.
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3.2.2. Indikatorer – Effekter och KPI:er
Ett bra företagsklimat skapar fler arbetstillfällen, ökad inflyttning samt i förlängningen bättre service
både privat och offentligt. Vi följer regionala indikatorer för att försäkra oss om att förflyttningen sker
i rätt riktning. Det önskade läget är att Göteborgsregionen och Göteborgs Stad ska ha bäst
företagsklimat bland storstadsregionerna respektive storstadskommunerna enligt både
servicemätningen Insikt och det sammanfattande omdömet enligt Svenskt Näringsliv.
Kommuner med bred förankring av och löpande dialog om sin kommunala långsiktiga målbild har ett
bättre företagsklimat. I samverkan kraftsamlar vi därför för att locka företag, kapital och kompetens
lokalt och regionalt. I det näringslivsstrategiska programmet listas
effekter på regionens företagande. Programmets breda förankring
Vi prioriterar att arbeta
och framdrift har uppmärksammats internationellt genom EER
Award 2020.
kundnära och träffar
Vi prioriterar att arbeta kundnära och träffar företag vid ett stort
antal tillfällen och ett flertal olika konstellationer under året. I
samband med utvärderingar, samtal och enkäter fångar vi upp
utmaningar och behov som vi agerar på löpande.

företag vid ett stort antal
tillfällen och ett flertal
olika konstellationer
under året.

•

Effekt av förståelse för näringslivets utmaningar samt
effektiv problemlösning
Nöjda företagare

•

Förbättrat sammanfattande omdöme av företagsklimat i kommunen:
Ranking, Svenskt Näringsliv och Insikt (NKI vid kontakter med myndighetsutövning)
NKI, BRG kunder

•

Leverans i handlingsplanen med aktiviteter inom det näringslivsstrategiska programmet
Framdrift, mätetal och indikatorer följs löpande

•

Effekt av samordnad och tydlig kommunikation
Nöjda företagare
Ökat antal följare och engagemang i digitala kanaler

För att försäkra oss om att vi håller tillräcklig volym och hög kvalitet för att ha möjlighet att påverka
och bidra till förväntade effekter följer vi ett antal indikatorer. Några exempel på indikatorer inom
området ”förbättrat företagsklimat” är: antal ärenden hos företagslotsen, NKI, antal intressentmöten,
antal genomförda workshops och seminarier, antal deltagare i utbildningar, antal företagsmöten,
kännedom, stolthet och antal sidvisningar.
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3.3.

ÖKAD INNOVATIONSKRAFT

Den ekonomiska utvecklingen går från produkter till tjänster och digitaliseringen ändrar spelplanen
helt på många områden. Nya affärsmodeller och nya innovationer kräver samverkan mellan aktörer
på ett helt annat sätt än tidigare. Konkurrenssituationen
förändras för etablerade företag samtidigt som nya möjligheter
öppnas för nya snabbväxande aktörer. Den samlade
innovationskraften är viktig för att klara samhällsutmaningar
och för att skapa konkurrenskraftiga innovationer för en global
marknad och bidrar till ytterligare investeringar och etableringar
samt attraherar talang/kompetens.
Göteborg är navet i Sveriges viktigaste industriregion och basen

Göteborg är navet i Sveriges
viktigaste industriregion och
basen för flera globala
kunskapsintensiva
tillverkningsföretag.

för flera globala kunskapsintensiva tillverkningsföretag. Stadens
ambitioner att ställa om och växa inom dessa områden skapar unika förutsättningar för gemensamma
testbäddar för utveckling av ny teknik, nya processer och affärsmodeller. Även mindre företag och
andra branscher är viktiga för innovationsutveckling. De skapar sysselsättning, injicerar kunskap i
större företag och är innovationsdrivande.
I Europa rankas Västsverige som en av de främsta regionerna (Innovation Leader +), men vi behöver
öka andelen investerade FoU-medel till kommersiellt gångbara produkter och tjänster. Här är det
viktigt att stärka samverkan mellan näringsliv, offentlig verksamhet och forskningsaktörer genom till
exempel testbäddsmiljöer och klusterinitiativ som kortar vägen till marknaden för innovativa
lösningar.

3.3.1. Insatser och aktiviteter 2020
•

Regional, nationell och internationell samverkan som driver innovation
Vi hjälper företag att hitta rätt samarbetspartners för innovationsutveckling, eller
offentliga aktörer att komma i kontakt med företag utifrån de utmaningar de vill lösa. I
flera fall initierar och processleder vi frågor på tvären genom flera branscher och över
landsgränser. Några exempel på är klusterinitiativ, socialt ansvar, innovationslabb och
Gothenburg Climate Partnership.
Med Gothenburg Climate Partnership (GCP) skapar vi samarbetsprojekt mellan stad och
näringsliv som minskar klimatpåverkan. Vi kommer under året intensifiera arbetet med
GCP för att inkludera fler företag och i samverkan med Miljö- och klimatnämnden samt
akademin formulera och följa upp kvantifierbara åtaganden som kraftigt och skyndsamt
ökar klimatnyttan. (U)
Satsa aktivt på kulturella och kreativa näringar (KKN) som katalysator för innovation. (N)

•

Initiera och positionera demo- och testmiljöer
Stärka Göteborgs position som den innovativa motorn i svensk industri. (N)
Tillgängliggöra test- och demomiljöer för fler företag och positionera Göteborgsregionen
som internationellt ledande på området, bland annat genom Testbädd Göteborg.
Genom samarbetet i Testbädd Göteborg säkerställa att ny kunskap ligger till grund för
uppskalning genom exempelvis innovationsupphandling och en ökad internationell
efterfrågan på innovativa lösningar,
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3.3.1. Indikatorer – Effekter och KPI:er
Bred samverkan kring utveckling med aktörer från näringsliv, akademi och offentlig sektor, och
mellan stora och mindre företag bidrar enligt forskning till ökad innovationsförmåga. Kluster är i dag
ett av det viktigaste medel som man på lokal och regional nivå har för att utveckla och förstärka
styrkeområden, samt dra fördel av smart specialisering och samverkan mellan kluster. Den positiva
effekten på innovationsförmågan är stark om det finns ett samordningsarbete eller samarbete på
branschnivå mellan privata företag och akademin/forskningsinstitut.
Vi följer regionala indikatorer och internationella jämförelser för att se hur väl Göteborgsregionen
ligger till samt genomför klusterkartläggningar vart fjärde år för att följa utvecklingen och göra
strategiska analyser inför val av prioriterade insatser.
•

Ökad innovationsförmåga och nya innovationssamarbeten samt ökat engagemang för och
användande av test- och demomiljöer
Nöjda kunder, utvärdering av egna insatser, bidrag till ökad innovationsförmåga hos
kunden och om ett deltagande lett till nya innovationssamarbeten

För att försäkra oss om att vi håller tillräcklig volym och hög kvalitet för att ha möjlighet att påverka
och bidra till förväntade effekter följer vi ett antal indikatorer. Några exempel på indikatorer inom
området ”ökad innovationskraft” är: antal klusterinitiativ i utpekade insatsområden, antal aktiva
företag, antal mötesplatser som initierar nya kontakter och samarbeten, antal aktörs- och
branschöverskridande innovationslabb, antalet nya innovationsmiljöer och testbäddar samt antal
innovativa samverkansprojekt vi initierat.

3.4.

ÖKAD ATTRAKTIONSKRAFT

Tillväxten har en regional logik och det är regioner snarare än kommuner som konkurrerar om
kompetens och kapital. Som navet i Göteborgsregionen är därför Göteborgs attraktionskraft
avgörande. Göteborg ska vara en plats som är attraktiv att verka och bo i samt besöka. För att vara det
behöver Göteborgs Stad både leverera en god samhällsservice
och förmedla berättelsen om Göteborg som attraktiv plats.

Vi skapar inte 120 000 nya
jobb till 2035 utan en ökad
attraktionskraft och i det
arbetet är stolta göteborgare
minst lika viktigt som det
internationella intresset.

Göteborg ska bli en av de storstadsregioner i Europa som är
bäst på att tillvarata kompetens och attrahera talang.
Arbetslösheten i Göteborg och Göteborgsregionen ska vara
lägst bland svenska storstäder/storstadsregioner, flyttnettot
till Göteborgsregionen för högutbildade ska vara positivt för
samtliga åldersspann och Göteborgsregionen ska ligga bland
de tio bästa regionerna i EU enligt Europe 2020 Regional
Index. Vi skapar inte 120 000 nya jobb till 2035 utan en ökad
attraktionskraft och i det arbetet är stolta göteborgare minst lika viktiga som det internationella
intresset.
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3.4.1. Insatser och aktiviteter 2020
•

Marknadsföra och sprida kunskap om Göteborgsregionen
Erbjuda kunskap och fakta om Göteborgsregionen i form av analyser, rapporter och
sammanställningar samt tillgängliggöra och marknadsföra dessa. Dessutom ge förslag på
förbättringsområden som kan stärka regionens konkurrenskraft, både nationellt och
internationellt.
Goda mediarelationer med ambitionen att bland annat berätta om regionens framsteg,
möjligheter och utmaningar samt dela och förmedla kunskap om Göteborg i
näringslivsfrågor.
Med fokus på näringslivet bygga lokal stolthet, ett bredare engagemang och en
internationell nyfikenhet.
Aktivt marknadsföra staden genom att utveckla berättelsen om Göteborg och det
utvecklingssprång vi befinner oss i. (N)
Fortsätta samarbetet i verksamheten Move To Gothenburg med syftet att marknadsföra
Göteborgsregionen gentemot målgruppen och att underlätta för internationell kompetens
att etablera sig i regionen.
Upprätta ett Internationellt Center för att erbjuda ytterligare en möjlighet för kompetens
att komma i kontakt med berörda myndigheter och tjänsteleverantörer
Öka det internationella intresset främst genom digitala kanaler kopplade till Invest in
Gothenburg och engagemang i internationella mässor.
Fortsätta att genom Green Gothenburg ta emot delegationer på hög nivå med
beslutsfattare till vår region.

•

Samverka regionalt, nationellt och internationellt för att öka Göteborgs konkurrenskraft
Genom aktivt EU-arbete synliggöra Göteborgsregionens näringsliv i EU: Med en person
på plats i Bryssel ökar våra möjligheter att lyfta Göteborgs styrkor, möjligheter och
potential.
Samordna stadens samlade insatser för omställning till ett elektrifierat transportsystem i
samverkan med berörda nämnder och styrelser samt i nära samverkan med näringsliv och
regionala aktörer. (U)
Utarbeta en välutvecklad process för att attrahera investeringar och stödja
företagsetableringar genom att definiera och inrätta en verksamhetsövergripande
samordningsfunktion för särskilda etableringar. (N)
Bedöma behovet av markberedskap och översiktsplanering för näringslivsutveckling.
(Ägardialog Stadshus AB)
Skapa tillåtande miljöer som främjar entreprenörskap och där gräsrotsinitiativ får
möjlighet att utvecklas. (N)
Ökad regional samverkan gällande bristen av verksamhetsmark.
Skapa mötesplatser och projekt för samverkan
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3.4.2. Indikatorer – Effekter och KPI:er
Attraktionskraft är ett nyckelbegrepp för att möta Sveriges framtidsutmaningar. Vi jämförs med andra
länder, kommuner och regioner och i den jämförelsen måste vi stå oss
starka för att driva hållbar tillväxt i den takt vi vill.
•

Ökat intresse för regionen, ökad stolthet över att verka i
regionen och ökad kunskap om regionen
Engagemang och följare i digitala kanaler
Kännedomsundersökning och andra mätningar
Ökat intresse för etableringar/investeringar
Framdrift och intresse för genomförda insatser och
aktiviteter

Vi jämförs med andra
länder, kommuner och
regioner och i den
jämförelsen måste vi stå
oss starka för att driva
hållbar tillväxt i den takt
vi vill.

För att försäkra oss om att vi håller tillräcklig volym och hög kvalitet
för att ha möjlighet att påverka och bidra till förväntade effekter följer vi ett antal indikatorer. Några
exempel på indikatorer som bidrar till området ”ökad attraktionskraft” är: antal delegationer, antal
internationella mässor, engagemang och antal följare i sociala medier, medienärvaro, antal
framträdanden, NKI och NPS, antal leads med potentiella investeringar/etableringar, översiktsplaner,
marktillgång.
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4. Budget & Delägda bolag
4.1.

BUDGET

För verksamheten 2020 har styrelsen 2019-12-06 beslutat om en budgetram som baseras på den totala
finansiering som BRG beräknar erhålla. En total finansiering om 122 400 tkr möjliggör en kostnadsram
om 127 400 tkr då vi redovisar ett budgeterat resultat om – 5 000 tkr.
(BRG erhåller aktieägartillskott från Göteborgs Stad om 5 000 tkr, för transport till LSP och JSP).
BU2020
INTÄKTER
Koncernintäkter Gbg stad KFBU
Offentliga intäkter, GR
Övriga offentliga intäkter
Övriga intäkter
Rörelsens intäkter

BU2019
+900

29 700
20 000
24 000
7 400
81 100

-4 480
-3 320
-6 900

28 800
20 000
28 480
10 720
88 000

KOSTNADER
Delägarskap, bidrag
Personalkostnader
Köpta tjänster
Marknadsföring, kundaktiv.
Övriga kostnader
Utveckling, nya strategiska insatser
Nedskrivning lämnade aktieägartillskott
Rörelsens kostnader (-)

9 200
69 300
12 500
10 340
16 800
2 000
7 260
127 400

+100
-4 500
-2 100
-3 860
+500
+2 000
+760
-7 100

9 100
73 800
14 600
14 200
16 300
6 500
134 500

Rörelseresultat

-46 300

+200

-46 500

Koncernbidrag

41 300

+1 200

40 100

Budgeterat resultat
Aktieägartillskott

- 5 000
5 000

+1 400

-6 400
5 000

Intäkter
Minskning av intäkter hänförs till projekt som avslutats (EU-bidrag och övrig offentlig
medfinansiering) samt näringslivets medfinansiering av internationell marknadsföring/Mipim.
Lämnade bidrag
Almi 6 160 tkr (191206). Separat ärende för beslut 200210 avseende Brewhouse (2 170 tkr) och Ung
Företagsamhet (360 tkr). Även samverkansavtal med Näringslivsgruppen (200 tkr) samt SOIC (309
tkr) ingår i budgetposten.
Nedskrivningar
Enligt budgetbeslut avsätts reservation för nedskrivning av lämnade aktieägartillskott inkl. utökat
aktieägartillskott till Sahlgrenska Science Park AB, där beslut inväntas från KF innan det verkställs.
BRG får viss kompensation genom att erhålla aktieägartillskott från Göteborgs Stad för JSP och LSP.
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Rörelsekostnader
•
•
•
•
•
•

Lägre personalkostnader till följd av restriktiv återrekrytering vid pension eller där personer
valt att gå vidare och avslutat sin tjänst samt avslut av projektrelaterade visstidsanställningar.
Lägre kostnader för köpta tjänster tillhörande avslutade projekt
Lägre kostnader för marknadsföring tillhörande Mipim och övriga avslutade projekt
Övriga kostnader inkluderar bland annat indexhöjda hyror o motsvarande
Utvecklingspott för ännu ej beslutade nya strategiska insatser avsätts
Utrymme för eventuell skatteeffekt bedöms kunna hanteras inom kostnadsram för året

Finansiering 2021
Vi noterar att det i kommunfullmäktiges budget står att från och med 2021 ska finansiering av BRG
och Göteborg & Co ske inom bolagskoncernen via koncernbidrag.
•

•

Utifrån nuvarande verksamhet och styrmodell ger detta stora konsekvenser för vår
verksamhet och därav högst väsentligt att det grundligt belyses i den politiska
budgetberedningen inför 2021.
Göteborg Stadshus sammankallar en arbetsgrupp med BRG och Göteborg & Co för uppstart i
slutet av februari.

Inför 2020
Under 2019 har vi arbetat med att förbereda bolaget för ökad flexibilitet och lägre finansiering. Dels
har vi sett behov av att allokera om resurser för att möta en känd resultatbelastning till följd av
minskade EU-bidrag/medfinansiering (4 500 tkr) och därtill skapa utrymme för att ställa om till nya
och utökade uppdrag (3 000 tkr). Det har också varit vår ambition att frigöra ytterligare utrymme för
att ha en utvecklingspott för strategiska nya insatser som uppstår under året (2 000 tkr). Arbete med
att ytterligare effektivisera och öka kundnära insatser kommer fortsätta löpa kontinuerligt under året.
Jämfört med 2019 har vi drivit följande strategier som bidragit till en budget i balans.
1.

Minskade personalkostnader och minskade rörelsekostnader till följd av avslutade projekt
EU-projekt som avslutas medför även att projektrelaterade kostnader upphör helt/minskar.
Avser visstidsanställd personal samt köpta tjänster och marknadsföring, kundaktiviteter.

2.

Restriktiv rekrytering vid naturlig avgång och avslutade tjänster
Vi minskar vår bemanning jämfört med 2019 med uppskattningsvis 7 årsarbetare. Några av
dessa har varit visstidsanställda i projekt men vi har även varit restriktiva med återbesättning
av tjänster när medarbetare gått i pension eller när medarbetare avslutat sin tjänst.

3.

Omallokering av resurser, för upp- resp. nerväxling av insatser
Befintlig bemanning ges andra uppdrag vilket möjliggör nya och uppväxling av verksamhet.
Det innebär att vi, för att kunna utöka med nya uppdrag, har minskat våra insatser inom
några områden t.ex.; maritima klustret, utveckling nordost, KKN (Ada, Brewhouse) eller att vi
i viss mån fortsätter vi med våra insatser liksom tidigare år men har i större utsträckning
integrerat det i övrig verksamhet eller förändrat befintliga roller.

4.

Lägre rörelsekostnader i ordinarie verksamhet, ej projekt
Allmän återhållsamhet vid budgetering och flertalet rörliga kostnadsslag ligger på lägre nivå
av naturliga skäl sett till den verksamhet som ska bedrivas detta år.
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4.2.

DELÄGDA BOLAG

BRG äger och förvaltar aktierna åt Göteborgs Stad i ett antal delägda intressebolag. Staden har vid
olika tillfällen valt att gå in i olika samarbeten för att utveckla staden och dess näringsliv. De delägda
bolagen har gemensamt att de inte är möjliga att bedriva som ensam ägare utan dess karaktär bygger
på samverkan med såväl näringsliv, akademi och offentliga aktörer.
Lindholmen
Science Park

Johanneberg
Science Park

Sahlgrenska
Science Park

Göteborgs
Tekniska Collage

Almi
Företagspartner Väst

23,95% kapitalandel

38,84% kapitalandel

22,94% kapitalandel

49% kapitalandel

12,25% kapitalandel

42,95% röstandel

48,58% röstandel

24,78% röstandel

49% röstandel

12,25% röstandel

Teman bör vara långsiktigt styrande och vara baserade både på industriella segment som är starka i
regionen och ha en tydlig koppling till samhällsutmaningar. Tematisk styrning är en relevant
ägarfråga och som är en konsekvens av ägarkretsens sammansättning och som kontinuerligt ska
prövas.
Teknikparkerna ska stödja utvecklingen av näringslivet genom att vara en plattform där olika aktörer
kan mötas och samverka över längre tid. Insatser för näringslivet ska vara ändamålsenliga och
anpassas till behoven inom olika industriella segment. De spelar även en viktig roll i kopplingen
mellan näringslivet och universiteten.
BRG har tillsammans med de övriga delägarna arbetat fram former för styrning genom den av KF
beslutade modellen för ägarstyrning av minoritetsägda bolag. I ägardialogen/ägarråden förs
diskussioner om framtida inriktning utifrån ägarnas kravbild och intressen samt samordning av
frågor inför årsstämmor.
Bolagen arbetar fram egna verksamhetsplaner och budgets utifrån ägardirektiv eller motsvarande
anvisningar. Verksamheten i parkerna ska inte detaljstyras av ägarna utan utvecklas utifrån behov och
möjligheter att uppfylla uppsatta mål. Det är viktigt att innehåll och projekt skapas och drivs fram av
ägare och andra intressenter. Det är väl fungerade verksamheter som lever upp till ägarnas intentioner
och förväntningar.
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