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Yttrande angående utökning av BRG:s ram för 
att hantera ökat behov i samband med 
coronaepidemin 
 
Pandemin och påverkar näringslivet i Göteborg på flera sätt och företagare möter nu olika 
problem och utmaningar med anledning av virusets effekter. Business Region Göteborg 
(BRG) bedriver i dagsläget nu ett viktigt arbete där man ger extra stöd till företagare och 
anpassar rådgivning och andra erbjudanden för att matcha de behov som finns. Sedan 
tidigare har staden redan genomfört en rad åtgärder för att underlätta för näringsliv och 
företagande i staden.  

I stadens budget för innevarande år tillfördes BRG extra resurser, varför vi i dagsläget 
inte ser ett behov av att utöka bolagets ram ytterligare. Just nu pågår redan 
utbildningsinsatser i staden vilket är ett arbete som kommer behöva växlas upp framgent. 
I detta arbete kommer en nära samverkan krävas mellan olika förvaltningar, nämnder och 
styrelser. För dessa insatser kommer finansiering säkras.   
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Yrkande angående utökning av BRG:s ram för 
att hantera ökat behov i samband med 
coronaepidemin 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. BRG:s ram för år 2020 utökas med 7 mnkr för att finansiera nödvändiga insatser 
med anledning av coronaepidemin. Satsningen finansieras med motsvarande 
minskning av 2020 års budgeterade resultat i stadens budget. 

 

Yrkandet 
Göteborgs näringsliv befinner sig i en mycket svår situation till följd av coronavirusets 
utbredning. Allra tuffast är det för många småföretagare som har svårt att klara av en 
period av inkomstbortfall. BRG:s företagsakut hanterar nu fler ärenden på några få dagar 
än de normalt sätt gör under ett helt år. Dessutom krävs det mer resurser för att planera 
strukturen i omställningsarbetet. Många kompetenta människor kommer att inom kort gå 
utan arbeten och dessa kan med rätt anställningsstöd snabbutbildas för hjälp inom 
tillexempel vården. Resultatet för 2019 var hela 1 504 mnkr och staden har för år 2020 ett 
budgeterat resultat på 805 mnkr. Kommunfullmäktiges finansiella mål om ett överskott 
på minst 2% under en rullande tioårsperiod uppnås med god marginal. Att minska det 
budgeterade resultatet till 798 mnkr kan därmed göras utan att det får några stora negativa 
effekter på stadens ekonomi.   
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