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Ärende nr 2.2.3            Kommunstyrelsen 21 april 2021       Yrkande 16 april 2021         Dnr 0505/21 

                                                                               

 

Yrkande - Göteborg &Co hemställan samt ny riskreserv om 200 milj kr  
                  för återstart av besöksnäringen 

 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen: 

1. Göteborg &Co hemställan om 10 milj kr för näringslivsfrämjande åtgärder tillskyrks. 

2. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att i samverkan med Göteborg &Co och BRG ta 

fram förslag om en riskreserv om 200 milj kr för att kunna säkerställa planering och 

bokning av evenemang inför en säker återstart när lättade restriktioner så tillåter. 

 

Bakgrund 

Evenemang i Göteborg har stor betydelse för många göteborgare och föreningar, och är 

även avgörande för restauranger och många andra företag och verksamheter inom 

besöksnäringen. Evenemang handlar om alltifrån idrott, kultur, mässor och konferenser. 

Vi i Demokraterna föreslår att staden tar fram en modell för att kunna ta del av risken 

för evenemang som är möjliga att boka framöver, men som arrangörerna inte kan ta den 

fulla ekonomiska risken för utifall smittläget inte tillåter genomförande.    

Göteborg fick under år 2020 tilldelats extra stadsbidrag på mer än 1 miljard kronor med 

anledning av pandemin och staden redovisade samma år ett överskott om cirka 3 

miljarder kronor.  

Därför vill vi avsätta 200 miljoner kronor som ska kunna, om så krävs, täcka delar av den 

ekonomiska förlusten om evenemang tvingas ställas in. Stödet ska ses som komplement 

till eventuella statliga insatser, och i bästa fall behöver det inte användas. 

Finansiering föreslås, vid behov, att hanteras genom bokslutsdispositioner och minskad 

utdelning från Stadshuskoncernen. 

Kommunen behöver ta en mycket aktiv roll för att stötta besöksnäringen. En säker 

återstart måste planeras och säkras redan nu. Varken besöksnäringen eller staden som 

helhet har råd att förlora evenemang som inte kan planeras och bokas på grund av den 

ekonomiska risken.  
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Yrkande angående – Göteborg & Co AB 
hemställer om medel för genomförande av 
näringslivsfrämjande åtgärder 
 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen:  
 

1. Avslå hemställan.  

Yrkande 
Göteborg & Co har inkommit med en hemställan om att ianspråkta 10 mnkr till 
näringslivsfrämjande åtgärder från den kommuncentrala potten i kommunfullmäktiges 
budget 2021 för näringslivsfrämjande åsikter. Bolaget prioriterar att använda medlen för 
att stödja besöksnäringens återhämtningsprocess som förväntas tillta under 2021 och 
förslagen är framtagna i nära samarbete med Business Region Göteborg. Alliansen och 
Socialdemokraterna har gemensamt lagt fram ett förslag på hur de nya ofördelade 
skattemedel, enligt den nya skatteprognosen från SKR, ska fördelas för att stärka stadens 
verksamheter under 2021. I det förslaget fördelas 8 mnkr till Business Region Göteborg, 
10 mnkr till Göteborg & Co och 2 mnkr till Citysamverkan för utökade satsningar på 
näringslivet. Med hänvisning till ovanstående, anser vi att hemställan är omhändertagen.  

Kommunstyrelsen 
 
 

 

  
  

Yrkande 
Särskilt Yttrande 
2021-04-16 
 

M, L, C, S 
KD 
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Göteborg & Co AB hemställer om medel för 
genomförande av näringslivsfrämjande 
åtgärder 
 

Stadsledningskontoret, överlämnar utan eget ställningstagande, hemställan från Göteborg 
& Co AB om 10 mnkr för genomförande av näringslivsfrämjande åtgärder till 
kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
I kommunfullmäktiges budget 2021 har, inom kommuncentrala kostnader för särskilda 
ändamål, avsatts sammanlagt 20 mnkr till näringslivsfrämjande åtgärder. Dessa fördelas 
med 10 mnkr till Göteborg & Co AB, 8 mnkr till Business Region AB (BRG) samt 
2 mnkr till Citysamverkan. Göteborg & Co AB har vid styrelsemöte 2021-02-08 § 15 
beslutat godkänna förslag till åtgärder inom ramen för dessa medel samt hos 
kommunstyrelsen begära utbetalning av 10 mnkr. 

Göteborg & Co AB prioriterar att använda medlen för att stödja besöksnäringens 
återhämtningsprocess som förväntas tillta under 2021. Förslagen är framtagna i nära 
samarbete med Business Region Göteborg.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Kommunstyrelsen har kommunfullmäktiges mandat att inom ramen för den beslutade 
budgeten fatta beslut om de poster som regleras i budget under kommuncentrala medel 
enligt specifikation i budgetens bilaga 11. 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-03 § 169, dnr 1640/20, att reservera medel för ny 
markupplåtelsetaxa, ny taxa gällande alkoholserveringstillsyn samt ansökan om 
serveringstillstånd 2021 genom avrop av kommuncentralt avsatta medel för 
näringslivsfrämjande åtgärder. Stadsledningskontoret konstaterar att de kommuncentralt 
avsatta medlen för näringslivsfrämjande åtgärder därmed sannolikt till stor del redan 
ianspråktagits. Om Göteborg & Co AB:s förslag till åtgärder ska genomföras behöver 
dessa därmed finansieras på annat sätt. 

Stadsledningskontoret konstaterar vidare att i yrkande angående – ”Riktade stödåtgärder 
med anledningen av den nya skatteprognosen” föreslås kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige besluta att Göteborg & Co AB tilldelas 10 mnkr för utökade 
satsningar på näringslivet. Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-31 enligt yrkandet från 
M, L, C och S. Ärendet ska nu hanteras av kommunfullmäktige. 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-03-05 
Diarienummer 0505/21 
 

Handläggare  
Peter Hermansson 
Telefon: 031-368 00 19 
E-post: peter.hermansson@stadshuset.goteborg.se  
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Bedömning ur ekologisk dimension 
Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030 förväntas antas av 
kommunfullmäktige under våren. Ett övergripande mål är att Göteborgs klimatavtryck är 
nära noll 2030. Göteborg & Co AB:s förslag innehåller flera åtgärder som syftar till att 
stimulera företag till en hållbar omstart och att integrera ett systematiskt miljö- och 
klimatarbete i besöksnäringens verksamheter. På så sätt antas bidraget till den ekologiska 
dimensionen vara positiv. 

Bedömning ur social dimension 
De insatser som Göteborg & Co AB föreslår kan bidra till positiva effekter på 
sysselsättning. Handel, besöksnäring och kultur utgör mötesplatser, en återstart skulle 
bidra till positiva effekter. Ökad sysselsättning och bättre förutsättningar för unga ligger 
väl i linje med målsättningar i programmet för Jämlik Stad och det Näringslivsstrategiska 
programmet 

Bilaga 
Göteborg & Co AB:s styrelsehandlingar 2021-02-08 § 15 
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Ärendet  
Göteborg & Co AB begär utbetalning av 10 mnkr för näringslivsfrämjande åtgärder inom 
ramen för kommunfullmäktiges budget 2021, kommuncentrala kostnader för särskilda 
ändamål, näringslivsfrämjande åtgärder. 

Beskrivning av ärendet 
I kommunfullmäktiges budget 2021 har, inom kommuncentrala kostnader för särskilda 
ändamål, avsatts sammanlagt 20 mnkr till näringslivsfrämjande åtgärder. Dessa fördelas 
med 10 mnkr till Göteborg & Co AB, 8 mnkr till Business Region AB (BRG) samt 2 
mnkr till Citysamverkan. Göteborg & Co AB har vid styrelsemöte 2021-02-08 § 15 
beslutat godkänna förslag till åtgärder inom ramen för dessa medel samt hos 
kommunstyrelsen begära utbetalning av 10 mnkr. 

Göteborg & Co AB prioriterar att använda medlen för att stödja besöksnäringens 
återhämtningsprocess som förväntas tillta under 2021. Mot bakgrund av en stor osäkerhet 
kring pandemins fortsatta utveckling och effekter understryker Göteborg & Co AB vikten 
av att kunna ha flexibilitet i innehåll och omfattning av insatser samt möjlighet att 
löpande anpassa dessa till näringens efterfrågan. Föreliggande förslag utgår ifrån en 
aktuell bedömning efter dialog med företagen, företagar- och branschorganisationer samt 
samverkanspartners. Förslagen är framtagna i nära samarbete med Business Region 
Göteborg.  

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret bedömer att de av Göteborg & Co AB föreslagna aktiviteterna 
ligger i linje med de uppdrag bolaget har i kommunfullmäktiges budget 2021. 

Kommunstyrelsen har kommunfullmäktiges mandat att inom ramen för den beslutade 
budgeten fatta beslut om de poster som regleras i budget under kommuncentrala medel 
enligt specifikation i budgetens bilaga 11. 

Stadsledningskontoret konstaterar att de kommuncentralt avsatt medlen för 
näringslivsfrämjande åtgärder sannolikt till stor del redan ianspråktagits genom 
kommunstyrelsens beslut 2021-03-03 § 169, om stödåtgärder för restaurangnäringen. Om 
Göteborg & Co AB:s förslag till åtgärder ska genomföras behöver dessa därmed 
finansieras på annat sätt. 

Stadsledningskontoret konstaterar vidare att yrkandet angående – ”Riktade stödåtgärder 
med anledningen av den nya skatteprognosen” innehåller förslag om att tilldela Göteborg 
& Co AB 10 mnkr för utökade satsningar på näringslivet. Kommunstyrelsen beslutade 
2021-03-31 enligt yrkandet från M, L, C och S. Ärendet ska nu hanteras av 
kommunfullmäktige. 

Stadsledningskontoret överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget 
ställningstagande. 

 

Magnus Andersson   Eva Hessman 

Ekonomidirektör   Stadsdirektör 



 

  
  

   

§ 15  
 
Näringslivsfrämjande åtgärder (bilaga 14-15) 
 
I Göteborgs Stads budget 2021 har Göteborg & Co tilldelats 10 mkr för 
näringslivsfrämjande åtgärder. Förelåg förslag till medlens användande enligt bilaga till 
kallelsen. 
 
Beslut 

1. Förslag till näringslivsfrämjande åtgärder i enlighet med bilaga 15 till kallelsen 
godkänns. 

Äskande om 10 Mkr för genomförande av näringslivsfrämjande åtgärder översänds till 
kommunstyrelsen. 

 

Sekreterare 

Jan Persson 

 

Ordförande   Justerare 

Jonas Ransgård  Alice Vernersson 

 
 

  

Protokollsutdrag (protokoll nr 1) 
Sammanträdesdatum: 2021-02-08 
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Förslag till näringslivsfrämjande åtgärder 
 

Förslag till beslut 
Styrelsen föreslås besluta 

1. Förslag till näringslivsfrämjande åtgärder i enlighet med bilagt dokument 
godkänns. 

2. Äskande om 10 mkr för genomförande av näringslivsfrämjande åtgärder 
översänds till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 
I Göteborgs Stads budget 2021 under avsnitt för budgeterade kostnader för särskilda 
ändamål tilldelas Göteborg & Co 10 mkr för näringslivsfrämjande åtgärder. Uppdraget 
har sin grund i näringslivets, och i synnerhet besöksnäringens, behov av stöd efter 
pandemins effekter på branschen. 

Konsekvenserna av pandemin har slagit hårt mot näringslivet, inte minst besöksnäringen 
och handeln. Göteborgs Stad har vidtagit flera åtgärder för att stödja och underlätta för 
näringen under krisen samt förbättra företagens likviditet, åtgärder som i första hand har 
riktat sig till små och medelstora företag. Föreliggande stödåtgärder bör ses som 
ytterligare ett steg i samma riktning och utgör ett kraftfullt tillskott utöver bolagets 
ordinarie verksamhet. 

Mot bakgrund av en stor osäkerhet kring pandemins fortsatta utveckling och effekter 
finns behov av flexibilitet i innehåll och omfattning av insatser samt möjlighet att löpande 
anpassa dessa till näringens efterfrågan. Föreliggande förslag utgår ifrån en aktuell 
bedömning efter dialog med företagen, företagar- och branschorganisationer samt 
samverkanspartners.  

Föreslagna åtgärder i föreliggande ärende har tagits fram av en arbetsgrupp på Göteborg 
& Co i dialog med tjänstepersoner på Business Region Göteborg (BRG). BRG har i sin 
tur blivit tilldelade medel för liknande insatser. Vidare hantering av ärendet sker genom 
äskande av medel hos Kommunstyrelsen för genomförande av föreslagna åtgärder. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Covid-19 pandemin har lett till en samhällskris med radikalt förändrade förutsättningar 
för svenskt näringsliv, företagande och sysselsättning. För turism och besöksnäring 
globalt och i Sverige beskrivs pandemin och dess konsekvenser som den största krisen 
hittills då den berör i stort sett hela näringen i hela världen. Som en direkt konsekvens av 
smittspridningen av covid-19 och de restriktioner som den svenska regeringen infört i 

 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-01-21 
 

Handläggare 
Jesper Pamp 
Telefon: 031-368 40 22 
E-post: jesper.pamp@goteborg.com 
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syfte att minska denna, har besöksnäringen både lokalt, nationellt och internationellt, 
drabbats mycket hårt. 

En jämförelse med 2019 års siffror visar en minskning av besöksnäringens omsättning i 
Göteborgsregionen med ca 19 miljarder under 2020. Konkurserna ökade med närmare 
20% inom såväl hotell- och restaurangbranschen som besöksnäringen och närmare 30 % 
av de varslade mellan mars och december förra året var anställda inom besöksnäring och 
handel. I Sverige är det de tre storstadsområdena som drabbats hårdast av nedgången i 
besöksnäring och den fysiska handeln. Under året har även antalet gästnätter drygt 
halverats från 5,06 miljoner 2019 till 2,3 miljoner 2020. 

Ett rimligt antagande är den ökade arbetslösheten i Göteborgs Stad till stor del beror på 
de uppsägningar som berörda näringar har behövt göra under pandemin.  

De förslag till riktade näringslivsfrämjande åtgärder som föreslås i föreliggande ärende 
tros kunna utgöra ett stöd i besöksnäringens återhämtningsprocess som förväntas tillta 
under 2021. Utöver detta ligger insatserna väl i linje med flera av utarbetade strategier i 
program för besöksnäringens utveckling. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Göteborgs stads miljö- och klimatprogram 2021-2030 förväntas antas 
av kommunfullmäktige under våren 2021. Ett övergripande mål är att Göteborgs 
klimatavtryck är nära noll 2030. För att klara detta krävs att staden agerar som 
föregångare, skapar förutsättningar för att leva hållbart samt driver på utvecklingen av 
cirkulär ekonomi.    

I skuggan av pandemin och dess effekter står samhällen inför stora utmaningar när det 
gäller klimatkrisens effekter och effekterna av utarmningen av biologisk mångfald. I 
besöksnäringens återhämtningsprocess finns en positiv möjlighet att i stödåtgärder både 
fokusera på och integrera ett systematiskt miljö- och klimatarbete i besöksnäringens 
verksamheter, likaså skapa förutsättningar för omställning i mer komplexa system där 
många aktörer och näringar behöver involveras och agera tillsammans. På så sätt antas 
bidraget till den ekologiska dimensionen vara positiv. 

Bedömning ur social dimension 
Många anställda har fått lämna de drabbade branscherna och har svårt att hitta ny 
anställning, vilket bidragit till ökad arbetslöshet. Besöksnäringen och handeln har innan 
pandemin sysselsatt många unga, personer med relativt låg utbildningsnivå samt med 
utländsk bakgrund. Inom besöksnäringen uppgick 2018 andelen personer mellan 16-24 år 
samt andelen personer med utländsk bakgrund till drygt 40 %, vilket kan jämföras med 
19 % av de anställda på hela arbetsmarknaden.  

En återstart av de drabbade branscherna, inte minst besöksnäringen, skulle innebära att 
många som i dagsläget har svårt att komma in på arbetsmarknaden skulle kunna få en 
möjlighet till anställning. Det skulle även innebära att det återigen blir möjligt för barn 
och unga att få praktik och för fler att få möjlighet till efterlängtade feriejobb.  

Handeln, besöksnäringen och kulturen utgör också mötesplatser för människor att komma 
samman och umgås, vilket skapar trevnad och positiva hälsoeffekter.  
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Ökad sysselsättning och bättre förutsättningar för unga ligger väl i linje med 
målsättningar i programmet för Jämlik Stad samt näringslivsstrategiska programmet. 

Samverkan 
Föreliggande ärende med tillhörande förslag till näringslivsfrämjande insatser är 
framtaget i nära samverkan med Business Region Göteborg. 

Bilagor 
1. Sammanställning av näringslivsfrämjande åtgärder 

 

 

 

 

Peter Grönberg, VD 

 

 



Aktivitet/insats Beskrivning Syfte, önskad effekt Prel. SEK 

Kompetensförsörjning och 
kompetensutveckling  

Co är länken till besöksnäringens aktörer och möjliggör 
på så sätt snabba och effektiva åtgärder genom att delta 
i samverkanspartners befintliga projekt inom området.  

Kort sikt: Näringens behov av kompetens och av relevant 
kompetensutveckling. Kompetensväxling aktualiserat pga covid.                                               
Lång sikt: Etablera ett lärande inom näringen och öka kunskapen hos 
beslutsfattare om näringens betydelse ur en regions sysselsättning.  

200 000 

Attraktivt city Fortsätta och förstärka det igångstartade arbete. Kort sikt: Innerstadens attraktivitet ökar                       
Lång sikt: destinationens aktörer hittar nya affärsmodeller och ett nytt 
arbetssätt att arbeta med ständig innovation 

500 000 

Hållbar företagsutveckling Vi hjälper företagen att transformera sin verksamhet 
mot hållbara ideal. GDSI som verktyg för de medelstora 
hotellen tex.  

Kort sikt: destinationens varumärke inom hållbarhet stärks. 
Hållbarhetsprofil ger stärkt varumärke och ökad valbarhet.                  
Lång sikt: Hållbarhetsfokus bidrar till att företagen blir resurssmartare - 
lärdomar och utveckling för näringen.  

750 000 

Hybridupplevelser och 
affärsmodeller 

Kartläggning av hur utbudet ser ut och hur 
behovet/efterfrågan. Fortsätta och öka upp det inledda 
arbetet. Kan koppla på virtuell upplevelse av staden, ta 
fram koncept med Göteborgs digitala tvilling så att de 
digitala besökarna kan "besöka" Göteborg på riktigt. 
Stärker bilden av Göteborg i den digitala upplevelsen 
och går även att nyttja för virtuella site visits. 

Kort sikt: En av näringens tyngsta sektorer som är helt beroende av 
detta i en återhämtning och anpassning till nya krav.                 

Lång sikt: samla lärande, dela kunskap, växla upp starkare tillsammans 
istället för varje bolag för sig.  

2 330 000 

Omstart Målsättningen är att under ca 2 år möjliggöra för 75 
företagare inom besöksnäringen att få tillgång till 
Handelshögskolans främst forskare. Innovation, 
omställning, och idégenerering - tillsammans med andra 
företagare i liknande situation pga pandemin är det som 
eftersträvas. 

Stärka och stödja företagen i en återhämtning, stimulera till 
framgångsrik och hållbar omstart.  

1 000 000 



Koordinering elitföreningar  
och årligen återkommande 
evenemang 

Fungera som länk mellan elitföreningarna, de årligen 
återkommande evenemangen och staden. Koordinera 
och kanalisera aktuella frågor till rätt bolag och 
förvaltning i staden. 

Denna insats skall leda till att vi får igång ett strukturerat och 
framåtlutat samtal mellan elitföreningar/årligen återkommande och 
staden. I förlängningen leder detta till starkare aktörer, attraktivare 
destination och fler besökare. 

1 000 000 

Rådgivning till företag/are i 
besöksnäringen. 

Bidra till att skapa och utveckla hållbara företag enligt 
fungerande modell. Nyföretagarcentrum-nätverket, 
enligt dragning för LG i okt 20. 

Rådgivning enligt modell får fler företagare kraft att gå vidare i sitt 
arbete med hållbart företagande inom besöksnäringen: restaurang, 
café, hotell, se/göra samt handel. 

450 000 

Lyft Göteborg med 
kommunikation 

Mobilisera aktörer och näringsliv i att kommunicera 
destinationen mot göteborgare och besökare. 

Ta fram en kommunikationsplattform, enas om reseanledningar och 
projektleda genomförandet under 2021, för att redan under pandemin 
Lyfta Göteborg med kommunikation och locka fler att skapa 
ekonomisk aktivitet i destinationen. 

2 000 000 

Rörliga medel 1 770 000 

SUMMA 10 000 000 
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