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VI LÄMNAR ETT
OTROLIGT ÅR BAKOM OSS.
Aldrig förr har vi sett en sådan utveckling för destinationen och aldrig förr har
besöksnäringen bidragit med så mycket affärsmässig samhällsnytta som under det
gångna året. Ett stort tack till alla våra samarbetspartner som gjort detta möjligt.

2015 markerade starten för destinationens affärsplane
period 2015–2017. Och det hade inte kunnat börja b
 ättre.
Samtliga av våra övergripande nyckeltal, mixen av
nationella/internationella gästnätter, näringens effekter
på sysselsättningen, turismomsättningen och destinatio
nens marknadsandel, utvecklades positivt. Sveriges och
Göteborgs starka attraktionskraft, i kombination med
de stora investeringar som gjorts inom näringen under
de s enaste åren, gör att vi redan är på god väg mot de
uppsatta målen i affärsplanen.
Mixen av privatturism, möten och evenemang är av
görande för destinationens framgång och under året har
det hänt mycket inom samtliga segment.
Det finns stor potential att skapa nya reseanledningar
och 2015 satsade affärsområdet Turiststaden bland annat
på att utveckla destinationens erbjudanden inom cykling,
skärgård och shopping. Att förlänga turistsäsongen är
också väsentligt för destinationens sammant agna att
raktivitet och här gjorde Liseberg en jätteinsats under
året. Den nya satsningen på Halloween blev en succé som
med största tydlighet visar att det går alldeles utmärkt att
locka stora besökarantal även under hösten. Under kom
mande år kommer Turiststaden utveckla det nya koncep
tet Höststaden för att få fler aktörer att satsa på denna nya,
spännande säsong.
Även inom Mötesstaden hände mycket under 2015 och
med stora kongresser som exempelvis World of Coffee,
Odontologisk Riksstämma och Euro Attractions Show
blev det ett exceptionellt mötesår. Svenska Mässan g jorde
också sitt bästa resultat någonsin tack vare en rad stora
återkommande mässor. Denna positiva utveckling hade
inte varit möjlig utan de modiga investeringsbeslut som
tagits inom n
 äringen.

Inom Evenemangsstaden var Volvo Ocean Race och
G öteborgs Kulturkalas två tydliga höjdpunkter. Dessa
fantastiska evenemang nyttjades även som kommuni
kationsplattformar för viktiga framtidsfrågor. G enom
Kulturkalaset visade vi på destinationens vilja att göra
skillnad genom social hållbarhet och Volvo Ocean
Race användes för att visa upp den spännande stads
utveckling som just nu pågår i Göteborg. Volvo Ocean
Race blev också en scen där näringslivet och akademin
kunde visa upp olika innovativa lösningar.
Så mycket mer har hänt under 2015. Näringslivs
gruppen gjorde stora insatser inom sina fokusområden
Näringsliv, Kunskapsmiljö och Evenemang & Kultur.
Destinationens tillgänglighet ökade – både genom flyg
och tåg. Arbetet med Göteborgs 400-årsjubileum 2021
tog stora kliv framåt och den nya bastun och badet i
Frihamnen hjälpte många att få upp ögonen för Göteborgs
läge vid vattnet. Närheten till vattnet underströks av
evenemang som Volvo Ocean Race, America’s Cup World
series, M32 och Stena Match cup.
Men även om 2015 var ett smått otroligt år finns det
många utmaningar som måste adresseras. Terrorhot,
klimatförstöring, oro för en ny finanskris och införda
gränskontroller kommer att påverka resandet och ställa
nya krav på besöksnäringen.
Händelser i vår omvärld kan alltid förändra våra för
utsättningar. Men en sak är vi säkra på: det är genom
s amverkan som vi kan göra s killnad. Tillsammans
skapar vi de bästa förutsättningarna för vår näring
och vår stad.

Camilla Nyman, VD
Göteborg & Co

Foto: Per Pixel Petersson

Tack för ett fantastiskt 2015. Nu öppnar
vi dörren mot ett ännu bättre 2016.

Foto: Beatrice Törnros
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DESTINATIONEN GÖTEBORGS
HUVUDSTRATEGIER
Göteborg har utvecklat en stark och framgångsrik besöksnäring, men det
finns en stor potential att ytterligare utveckla staden och regionen som
resmål. Konkurrensen är knivskarp och det krävs strategiskt fokus, hårt
arbete, innovativa lösningar, offensiva satsningar och konstruktiv samverkan
för att uppnå tillväxt och utveckling. Målet är att besöksnäringen i Göteborg
kontinuerligt stärker sin internationella konkurrenskraft och fortsätter att
växa i en alltmer föränderlig omvärld.

Utveckla en ny modell för samverkan

Göra det lättare att välja göteborg

Samverkan är grundbulten i destinationens arbete och
Göteborg har genom åren haft en mycket framgångs
rik samverkansmodell. Globaliseringen, ny teknik, ny
lagstiftning samt besöksnäringens allt viktigare roll
för samhället gör nu att vi måste utveckla och realisera
en ny modell.
I syfte att maximera effekten av den samlade
verksamheten har ett VD-råd inrättats inom klustret
Turism, Kultur och Evenemang som tillsammans med
besöksnäringens forum, där nu näringslivet formerar
sig, blir den nya plattformen för samverkan mellan det
privata och offentliga.

Ett attraktivt land att besöka är ett land med god till
gänglighet, vilket kräver fungerande infrastruktur
och effektiva transporter. Vi ska förbättra vår till
gänglighet genom att intensifiera arbetet i nätverk som
Go Connect för att ge Göteborg bättre flygförbin
delser. Flyg är bara ett av flera transportmedel och vi
ska därför medverka i den totala utvecklingen av håll
bara transporter till och från staden. Tillgänglighet
handlar också om hur potentiella besökare hittar
och identifierar Göteborg som resmål. Vi kommer att
stärka vår digitala närvaro så att besökarna lätt kan
hitta information om Göteborg och lockas att komma
hit. Det g
 äller även besökare med olika funktions
nedsättningar.

Sätta hållbarhet i fokus
Globalisering och förbättrad ekonomisk standard gör
att resandet ökar vilket har konsekvenser för miljö och
klimat. Tack vare bland annat tydliga miljömål och
allemansrätten är Sverige som resmål högt rankat.
Det är ett gott utgångsläge och en stor affärsmöjlig
het. Vi ska anpassa och realisera stadens strategi för
hållbarhetsarbete i destinationens besöksnäring och
säkerställa att den får genomslag och realiseras i alla
samarbetsprojekt, avtal och upphandlingar. Vi kom
mer att använda befintliga projekt för utveckling och
test av nya idéer för att sedan kunna utveckla modeller
och format att användas av partners i nätverket.

Gå från att genomföra till att möjliggöra
Om vi ska kunna konkurrera och svara mot markna
dens krav behövs fler aktörer som bidrar till arbetet
att utveckla destinationen. En viktig uppgift är att
skapa samverkansmöjligheter. Därför ska vi stimulera
entreprenörer, företag och organisationer att bidra till
utvecklingen av destinationen och dess utbud. Rollen
som ett destinationsbolag blir därför att leda, samordna
och kommunicera kring möjligheter utifrån ett desti
nationsperspektiv samt att bistå med spetskompetens.

På följande sidor går vi igenom hur respektive affärsområde och enhet arbetat
med huvudstrategierna i sin verksamhet.
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+ 22,2 %

REKORD I ANTAL
BESÖK ARE – I ÅR IGEN

Inom segmentet privatturism var det främst Lisebergs
framgångsrika satsning på Halloween samt utveckling
av nya reseanledningar som stod ut. Svenska Mässans
investeringar i k
 ombination med ett starkt mäss
program och ett stort antal internationella möten och
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STARK SVENSK BESÖKSNÄRING
Det är inte bara Göteborg det går bra för. Sverige i stort
har en stark attraktionskraft och årets ekonomiska läge
har varit fördelaktig för besöksnäringen. Rekordlåg
ränta betydde mer pengar i plånboken för många och
en svag svensk krona innebar att besökare från länder
med Euro eller Pund fick extra mycket för pengarna i
Sverige under 2015. Antalet utländska turister i riket
ökade kraftigt i j ämförelse med 2014, och det är till stor
städerna som de flesta kommer.

10,8 %
10,6 %
10,4 %
10,2 %
10,0 %
2011

2012

2013

2014

2015

MARKNADSANDELAR
Ursprungligt mål

NORGE

+6%

18 000
17 500

S V ERIGE

+6,1%

17 000
16 500
16 000
15 500

21 mdkr

2013

GÄSTNÄTTER

Utfall

24 mdkr

1 200 000

4 000 000

3 000 000

MIXEN AV PRIVATTURISM, MÖTEN OCH
E VENEMANG

+10,8 %

4 500 000

Aldrig tidigare har så många övernattningar gjorts på hotell och vandrarhem
i Göteborg. Antalet kommersiella gästnätter landade på 4 487 713 och
den starka ökningen på våra prioriterade marknader fortsatte.

Göteborg som besöksstad har slagit rekord i år igen.
A ldrig tidigare har så många övernattningar gjorts på
hotell och vandrarhem i Göteborg. Antalet kommer
siella gästnätter landade på 4 487 713 och den starka
ökningen på våra p
 rioriterade marknader fortsatte.
Bara antalet b
 esökare från Storbritannien ökade med
23 procent. Redan halvårssiffrorna visade att Göteborg
gick mot ett nytt rekordår. Jämfört med 2014 ökade
antalet gästnätter med 14 procent och dessutom kom
de allra flesta nya besökare från utlandet. Detta är extra
glädjande eftersom det är på den internationella mark
naden som destinationen har sin tillväxtpotential.

1 300 000

5 000 000

15 000

UK

2011

2012

2013

2014

2015

SYSSELSÄTTNING
Utfall

Ursprungligt mål

+23%

T Y SK L A ND

+6%

ANTALET INTERNATIONELLA GÄSTNÄTTER
GÖTEBORG, PRIORITERADE MARKNADER
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LU L E Å

TILLGÄNGLIGHETEN HAR
ALDRIG VARIT BÄTTRE

UMEÅ

R E Y K J AV I K

ÖSTERSUND
S U N D S VA L L

God tillgänglighet är A och O för destinationens varumärke,
attraktivitet och konkurrenskraft. Under 2015 stärktes t rafiken
till Göteborg Landvetter fl
 ygplats med flera nya linjer och
förbindelserna med London och Paris, två mycket viktiga
flyghubbar, förbättrades ytterligare.

HELSINKI

BORLÄNGE
O S LO

STOCKHOLM

GOTHENBURG
VISBY

Som en följd av att mycket trafik flyttades från Göteborg City Airport (Säve flygplats)
till Landvetter tog passagerarvolymen på den senare ett jättesprång under 2015, och
uppnådde nytt passagerarrekord med totalt drygt 6,1 miljoner resenärer. Men även
utöver den extra trafiken från Säve har Landvetter sett en fortsatt ökning i såväl
utrikes- som inrikestrafiken .
Under 2015 hade Landvetter reguljärtrafik med 32 flygbolag till 66 destinationer,
inklusive flera flygplatser i samma stad och exklusive chartertrafik. För att främja en
förbättrad tillgänglighet har ett fortsatt samarbete mellan Göteborg & Co, Business
Region Göteborg, Västsvenska Handelskammaren, Turistrådet Västsverige, Swedavia
och Visit Sweden pågått inom ramen för projektet ”Go Connect”. Inom detta samarbete
har 10 prioriterade mål, destinationer, som ska vara uppfyllda senast 2021 identifierats.
Dessa mål består av såväl etablering av nya direktlinjer som utökning av befintlig trafik
på vissa för Göteborg viktiga destinationer. Arbetet under 2015 har lett till att ny trafik
har/kommer att etableras till Umeå och Madrid, samt att trafiken till Luleå har utökats.
Ett fokuserat arbete inom gruppen har även fört oss ett steg närmare förverkligandet
av den efterlängtade direktlinjen till New York.

AARHUS

EDINBURGH

COPENHAGEN
GDANSK

MANCHESTER

HAMBURG

CAMBRIDGE

AMSTERDAM

LO N D O N

BERLIN
WARSAW

DUSSELDORF
BRUSSELS
FRANKFURT
PA R I S

PRAGUE

MUNICH
SALZBURG
ZÜRICH
GENEVE
LY O N

MILAN

NICE

I mars gav sig MTR Express in i konkurrensen med SJ på sträckan Stockholm–Göteborg
vilket medförde pressade priser och därmed ökad tillgängligheten till destinationen.
I slutet av året redovisade MTR att man sålt 250 000 resor sedan premiären. Precis
som SJ genomförde MTR pr-kampanjer med tydlig koppling till destinationen.
Inför GöteborgsVarvet tog ett speciellt löpartåg, komplett med massage och peptalk, stockholmare till Göteborg. Inför Way Out West arrangerades ett festivaltåg
tillsammans med Nöjesguiden och med koppling till mässan World of Coffee gjordes
en satsning på barrista-vagnar. Att transportbolag på det här viset uppmärksam
mar vad som händer i staden och gör det till en del av sin marknadsföring är mycket
värdefullt för destinationen.

TUZLA
ZADAR
SPLIT

PISA

ROME

B A R C E LO N A

ÖKAD KONKURRENS STOCKHOLM–GÖTEBORG

PULA

BUDAPEST

B E LG R A D E

PRISTINA
S K O PJ E
I S TA N B U L

PA L M A
AT H E N S

ALICANTE

TEHRAN
MALAGA
CHANIA

A L A N YA /
G A Z I PA S A

TENERIFE

FÖLJANDE 26 LINJER 
ÖPPNADE PÅ L
 ANDVETTER
2015. TRAFIKEN MED
B OLAGEN RYANAIR OCH
WIZZ FLYTTADES FRÅN
G ÖTEBORG CITY AIRPORT.

Borlänge (AIS)

Paris-Beauvais (Ryanair)

Pisa (Ryanair)

Geneve (SAS)

Tuzla (Wizz)

Cambridge (Sun-Air)

Rom (Ryanair)

Zadar (Ryanair)

Zürich (Swiss)

Warszawa (Wizz)

Edinburgh (Ryanair)

Warszawa (Ryanair)

Belgrad (Wizz)

Malta (Ryanair)

Dublin (SAS)

Budapest (Wizz)

	Åre Östersund
(Malmö Aviation)

Marseille (Ryanair)

Bryssel (SAS)

Gdansk (Wizz)

Palma (Ryanair)

Paris (SAS)

Skopje (Wizz)

	Prag (direkt samt via
H amburg), (Czech Airlines)
Alicante (Ryanair)
Milan-Bergamo (Ryanair)

Foto: Steampipe Production Studio AB
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TURISTSTADEN
Privatturismen till Göteborg går för högvarv och 2015 innebar ett nytt
rekordår. Samtidigt som året präglades av framsteg och positiv utveckling
finns det stora utmaningar som ställer krav på omvärldsanalys, produkt
utveckling och utökad kundkännedom. Under 2015 stärkte Turiststaden
samarbetet med regionen och näringen, nya reseanledningar identifierades/
utvecklades och flera framgångsrika digitala kampanjer genomfördes.

AFFÄRSOMRÅDET TURISTSTADENS UPPDRAG
Att samordna, utveckla och marknadsföra Turiststaden
i syfte att skapa affärer för besöksnäringen och bidra till
hållbar tillväxt. Bidra till ett gott värdskap genom att möta
besökarna, informera och förmedla bilden av Göteborg.
TURISTSTADENS MÅLBILD MED SIKTE PÅ 2021
Göteborg ska vara ett av Europas mest innovativa, håll
bara resmål med en unik kombination av stad och n
 atur.
För att uppnå målbilden med sikte på 2021 a
 rbetar
Turiststaden utifrån fyra huvudstrategier. Här går vi
igenom och följer upp respektive strategi.

Utökad samverkan stad–region
Resenärer attraheras av att kunna kombinera ett
storstadsutbud med närhet till natur och andra upp
levelser – därför har Göteborg & Co under 2015 utökat
sitt samarbete med aktörer i regionen. Detta innebär
bland annat att Turiststaden numera fördjupat sitt
samarbete med Turistrådet Västsverige och Visit
Sweden när det gäller all internationell marknads
föring. Med samlade insatser blir effekten större och
utnyttjandet av ekonomiska medel bättre.

Under året skapades en ny, utökad styrgrupp för
Turiststaden med syfte att bättre involvera besöks
näringen som helhet. Styrgruppen inkluderar nu
representanter från Storhotellgruppen, Göteborgs
restaurangförening, Göteborgs Hamn, Föreningen
Göteborgshotellen, Svenska Mässan, Liseberg,
Universeum, Nordic Travel, Stena Line, Strömma
K analbolaget, och Göteborgs kulturförvaltning.
Stimulera till nya reseanledningar
I den allt tuffare konkurrensen om besökarna finns
det ett stort behov av att utveckla nya upplevelse
baserade produkter och produkter som bidrar till att
förlänga turistsäsongen.
Under 2015 togs en ny analys- och värderings
modell för identifiering och kartläggning av rese
anledningar fram. Denna har blivit ett viktigt verktyg
för affärsområdet.
Under början av året inrättades två tjänster med
uppdrag att stimulera till fler reseanledningar året
runt. Cykelstaden, Höststaden, G öteborgs Skärgård
och Design Days är exempel på nya reseanledningar
som började utvecklas under 2015. De nya befattning
arna innebar ingen ökning av antalet tjänster.
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	Utveckling av synergier mellan bolagets
affärsområden
I framtiden kanske Göteborgregionen förknippas lika
mycket med cykling, klättring och andra naturnära
äventyr som med shopping, kaféliv och Liseberg.
Affärsområdet Turiststaden arbetar med att stimulera
till nya reseanledningar som tar besökare till Göteborg
året om. Genom att kombinera stadens och regionens
styrkor stärks destinationen ytterligare.

Att samverka och skapa synergier mellan bolagets
affärsområden är två av vår destinations verkliga
styrkor. Att exempelvis välkomna kongressdeltagare
tillbaka som privatturister eller få evenemangs
besökare att stanna en natt extra för att se staden
är effektiva sätt att öka turismomsättningen.
För att utvärdera destinationens förutsättningar
att locka mötesdelegater att bli privatturister genom
fördes en undersökning bland Mötesstadens gäster.
Undersökningen visade att 94  procent av dessa
kunde tänka sig att komma tillbaka till Göteborg som
t urister. Med detta som bakgrund och i samarbete
med hotellen skapades under året en rad olika paket
erbjudanden med syfte att ge delegater möjlighet att
stanna längre eller få inspiration till att återkomma
framöver. Denna insats är under utveckling och det är
fortfarande för tidigt att dra tydliga slutsatser utifrån
2015 års försäljning.

Ökad digitalt utveckling
Människor söker information på nya sätt och att
arbeta digitalt har blivit en självklarhet. Detta g
 äller
för såväl reklamkampanjer som för framtidens
turistbyrå. Under 2015 genomfördes en förstudie
för att se över Turistbyråns framtida uppdrag och
organisation. När förstudien presenteras under 2016
ska den ge svar på frågorna:
• Hur påverkas Turistbyråns uppdrag av b
 esökarnas
framtida behov av information, service och
värdskap på destinationen?
• Hur möter vi framtidens besökare?

Foto: Daniel Breece

2014 tog Turiststadens destinationskampanjer ett
första tydligt steg från tryckta till digitala k
 analer
och under 2015 skedde så gott som 100 procent
av allt kampanjarbete digitalt. Detta ger en större
närhet till kund och nya möjligheter att engagera
och öka vår tillgänglighet. Dessutom är det en
viktig del av bolagets hållbarhetsarbete.
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Foto: Beatrice Törnros

19 000 000 kr

MÅL: 100 000

59 145
sålda dygn med
Göteborg City Card.

HÖSTSTADEN: EMBRYO TILL EN NY SÄSONG
På samma sätt som Julstaden skapat en ny högsäsong i december utvecklas nu den
nya reseanledningen Höststaden. Lisebergs satsning på Halloween som resulterade
i hela 200  000 besök under premiäråret fungerar som draglok och genom samverkan
och gemensam m arknadsföring ska Turiststaden möjligg öra för fler aktörer att
hänga på och aktivera sig. I första hand kommer Höststaden sannolikt att bidra med
regionala besökare men på sikt även locka gäster från utlandet.

MÅL: 70 000

6,8 / 7
i årets NKI-undersökning**
för besöksservice.
MÅL: 6,0

*Masterplanen är ett gemensamt samarbetsavtal mellan VisitSweden, Västsvenska
Turistrådet och Göteborg & Co som syftar
till att öka intäkterna från utländsk turism
till Västsverige och Göteborg med 40
procent till 2020. Planen löper över sex år
och ska samla och rikta de gemensamma
insatserna för att nå större internationellt
genomslag med större marknadsföringsresurser och bättre tillgänglighet till
regionen.

** NKI: Nöjd Kund Index

LYCKADE DIGITALA KAMPANJER
Årets sommarkampanj blev en stor
framgång. Kampanjfilmen hade sammanlagt nästan 2 miljoner visningar
i 
S verige och Norge och de 
digitala
a nnon

s erna fick tillsammans över
30 miljoner visningar. En extrainsatt
kampanj för Liseberg och Halloween
genomfördes under hösten och i desti
nationskampanjen för Julstaden sam
arbetade Turiststaden med Liseberg,
Turistrådet Västsverige och Visit Sweden.
2015 års kampanjer var i princip 100
procent digitala vilket markerar en stor
och avgörande förändring i arbetssätt.

SATSNINGAR PÅ DEN
K INESISK A MARKNADEN
Antalet kinesiska övernattningar i
Göteb org har 10-dubblats det senaste
decenniet. En viktig förklaring är det
ökade affärsresandet men även kines
iska privatresenärer har nu b
 örjat få
upp ögonen för Göteborg. Den kinesiska
marknaden har länge varit ett priori
terat utvecklingsområde för G
 öteborg
& Co och utvecklats genom det skandinaviska samarbetsprojektet Chinavia.
Projektet innehåller nya, u tvecklade
satsningar på kommunikation i kines
i
s ka kanaler (som SinaWeibo och
We Chat), storytelling samt vidare kunskapsinsamling kring vad som krävs för
att vara en konkurrenskraftig destina
tion på den kinesiska marknaden.

NEDÅT FÖR G
 ÖTEBORG CITY
CARD OCH G
 ÖTEBORGSPAKETET
2015 års mål på 70 000 sålda dygn med
City Card uppfylldes inte. Målet var
v isserligen högt satt men att försäljningen viker står klart. En k
 ommande
analys och kundundersökning blir
viktiga i nstrument för att vända t renden.
Även försäljningen av Göteborgspaketet
(hotellrum + City Card) fortsätter dala.
En rad olika åtgärder kommer att genomföras för att stärka erbjudandet.

Foto: Superstudio D&D AB

kryssningsresenärer
besökte Göteborg.

PRIVATRESOR + BESÖKSSERVICE = TURISTSTADEN
Under 2015 slogs de båda avdelningarna Privatresor och Besöksservice samman
och bildade Turiststaden. Detta innebär att affärsområdet nu möter privatresenären
på ett mer effektivt sätt.

Foto: Superstudio D&D AB

95 789

Foto: Superstudio D&D AB

satsades på utländsk
turism av Visit Sweden,
Turistrådet Västsverige
och Göteborg & Co*.

SHOPPING VIKTIGT FÖR
B ESÖK ARNA

HÅLLBAR TURISM OCH
C YKELTURISM

Utländska turister använder i genom
snitt nästan halva sin reskassa till
shopping och sedan år 2000 har
shoppingturismen i Sverige ökat med
motsvarande elva Nordstan. Under 2015
gjorde affärsområdet Turiststaden, tillsammans med dess samarbetspartner
inom n
 äringen, en rad insatser för att
stärka handeln i Göteborg. Bland annat
lanserade G öteborg Shoppingn ätverk
en digital filmkampanj, Göteborg Shopping Days genomfördes och under
hösten satsade man på kommunikation
mot journalister och bloggare. Projektet Höststaden samt Lisebergs satsning
på Halloween medförde också positiva
effekter för handeln. En förstudie kring
hur man kan stärka Mode/Designstaden
Göteborg genomfördes också.

Göteborg har goda förutsättningar att u
 tveckla fler reseanledningar
och produk
t er inom hållbar turism
och naturupplevelser. Inte minst cykling är ett o mråde med stor potential
och u nder 2015 identifierade Turist
staden bokningsbara produkter, skapade s ynlighet för cykelturismen på
goteborg.com, utvecklade nätverk med
fokus på c ykling och initierade en app
med cykel-guider för lansering våren
2016. Dessu tom medverkade affärsområdet i arbetet och invigningen av
Kattegattleden, en ny c ykelled mellan
Göteborg och Helsingborg.

UTMANINGAR FÖR
K RYSSNINGSTURISMEN
Även om årets mål på 100 000 kryssningspassagerare nåddes väntar s tora
utmaningar för kr yssningstrafiken
till Göteborg. Omvärldsfaktorer som
rederier i konkurs, nya rutter, inställda
anlöp, ökad konkurrenssituation samt
byte av kajplatser kommer ha påverkan
på Göteborg som kryssningsdestination. I syfte att identifiera var destinationens målsättning ska ligga inom området kommer Turiststaden och Göteborgs
Hamn under våren 2016 att genomföra
en marknadsundersökning.
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European Attractions Show tog 7 500 delegater
från den internationella nöjesparksindustrin till
Göteborg. Affärsområdet Möten tog tillsammans med Kommunikation fram informationsmaterial med tips om destinationens utbud för
att ge delegaterna en så bra vistelse i Göteborg
som möjligt – i syfte att få dem att komma
tillbaka som privatturister.

MÖTESSTADEN
2015 var ett starkt år för Affärsområdet Möten som både uppnådde
och överträffade samtliga av sina uppsatta mål. Flera stora kongresser
med imponerande delegatantal genomfördes, undersökningar visade
på stor delegatnöjdhet och värvningsarbetet var framgångsrikt. 

AFFÄRSOMRÅDET MÖTENS UPPDRAG
Att marknadsföra och sälja in destinationen Göteborg
till beslutsfattare av främst internationella vetenskapliga
möten, politiska möten samt större företagsmöten.
MÖTE SSTADENS MÅLBILD MED SIK TE PÅ 2021
Göteborg ska vara en globalt ledande destination för håll
bara möten. För att uppnå målbilden med sikte på 2021
arbetar affärsområdet utifrån fyra huvudstrategier. Här
går vi igenom och följer upp respektive strategi.

Utveckla hållbarhetsdimensionerna
Mötesstaden arbetar med hållbarhetsbegreppets tre
delar och ofta samspelar de sociala, ekonomiska och
ekologiska aspekterna med varandra. Mötesstaden
satsar på möten som skapar ekonomisk tillväxt och
som gagnar den lokala forskningen. De kan också vara
till nytta för stadens invånare genom att de får till
gång till ny kunskap.
Ett exempel från 2015: Inför World Environmental
Education Congress (WEEC) initierade arrangören,
Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum, en rad olika
aktiviteter där skolor och allmänhet bjöds in att vara

med och engagera sig i allt från en utställning om åter
vinning till en ekologisk recepttävling med koppling
till elevernas ordinarie skolämnen. På Götaplatsen
genomfördes också olika publika aktiviteter under
varje dag som kongressen pågick. Ett bra exempel på
hur kunskap kan spridas ut från mötesarenorna.
Under 2015 värvades/utvecklades också f lera
medicinska möten inom folkhälsofrågor som fetma
och åldrande. Detta är stora framtidsfrågor – inte
minst ur social hållbarhetssynpunkt. Genom att på
liknande sätt som i fallet med WEEC skapa publika
arrangemang kring dessa ökar nyttan för staden och
dess medborgare.
En annan viktig del av Mötesstadens hållbarhets
arbete handlar om att förädla och nyttja redan
beslutade möten för att maximera deras nytta för
destinationen. Som exempel kan nämnas World of
Coffee 2015 där Mötesstaden samverkade med den
lokala näringen för att bredda mässans målgrupp och
utveckla kaféstadens utbud. Samarbetet ledde bland
annat till att Gothenburg Food Festival lanserades.
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MÖTE S Å RE T 2 015
VÄRVADE MÖTEN

64

framtida
möten
värvade

delegater kommer att
besöka Göteborg

Foto: Beatrice Törnros

95 000
gästnätter

Stärka samarbetet i staden
Samverkan mellan det offentliga, näringslivet och
akademin är grundläggande för Mötesstadens
framgångar. Under 2015 har Mötesstaden undersökt
hur destinationen kan dra nytta av stadens profil
områden (Life Science, Hållbara transporter, Hållbar
stadsutveckling, Grön kemi och Marin miljö) – bland
annat genom att involvera regionala företag som Volvo
Cars, Astra Zeneca och SCA i sina värvningar. Mötes
stadens samverkan med Turistrådet Västsverige och
Västra Götalandsregionen resulterade under 2015
bland annat i ökat regionalt deltagande på exempelvis
Odontologisk Riksstämma.
Även Göteborgs Stad och institutioner som
Universeum Science Centre har visat stort intresse för
kommande möten. Bland annat förs det samtal kring
hur skolbarn och stadsdelar kan involveras och bli
en del av kongresser som rör livsstilssjukdomar och
samhälleliga utmaningar.
Värva rätt möten
Större internationella organisationer tenderar numera
att välja ut ett fåtal, 3–5 destinationer, som de roterar
mellan. Det förenklar för organisationerna samt ger
dem ett ekonomiskt fördelaktigt f örhandlingsläge.
Det är därför strategiskt mycket betydelsefullt att
Göteborg får ett stort europeiskt möte vid flera till
fällen. 2015 avslutades också med det positiva beslutet
att Annual Meeting of the European Society of
Human G
 enetics (ESHG) som hade ett lyckat genom
förande i Göteborg 2010, kommer tillbaka vid två

t illfällen. Först i juni 2019 och därefter vid ytterligare
ett tillfälle. 3 000 delegater k
 ommer att spendera fyra
dagar i Göteborg.
Stadens profilområden (Life Science, Hållbara
transporter, Hållbar stadsutveckling, Grön kemi och
Marin miljö) ä r en annan viktig aspekt för affärs
området att ta hänsyn till i värvningen av strategiskt
viktiga möten. För att identifiera vilka dessa möten
är samarbetar avdelningen med Business Region
G öteborg, Västra Götalandsr egionen, Turistrådet
Västsverige och akademin – det vill säga Göteborgs
universitet och Chalmers tekniska högskola.
Utvalda företag och organisationer bjöds in till site
visits i samband med Volvo Ocean Race och Americas
Cup. Detta för att dra nytta av evenemangen i värv
ningen av möten till staden.
Uppmuntra mötesambassadörer
Att forskare och profiler inom akademin väljer att
engagera sig som mötesambassadörer är mycket vik
tigt. Affärsområdet Möten arbetar aktivt i nära dialog
med akademin för att förbättra den enskilda forska
rens förutsättningar att engagera sig. Affärsområdet
har under 2015 också a rbetat för en breddning av
rekryteringsområdet och värvat ambassadörer från
näringslivet och det offentliga. Ett lyckat exempel är
World of Coffee.

356 MSEK
kommer gå till lokala transporter,
hotell, mat, shopping och nöjen.

Foto: Skyflyers

36 000
GOTHIA TOWERS SK APAR NYA MÖJLIGHETER
Redan i januari 2015 stod det klart att Gothia Towers tredje torn givit Göteborg
en helt ny position som mötesstad och öppnat upp för ännu större kongresser.
Ett tydligt e
 xempel är A
 nnual Meeting of the European Society of Human Genetics
som värvades till G
 öteborg i samband med en site visit under invigningen. Detta
möte roterar mellan några få destinationer.

+20%
VIND I SEGLEN

GENOMFÖRDA MÖTEN

142

genomförda
möten

Årets 138 000 delegatdygn gav en tur
ismomsättning på 520 miljoner och en
20-procentig ökning mot 2014. Årets
tre största händelser World of Coffee,
Euro Attractions Show och Odontologisk
Riksstämma stod för 60 000 gästnätter.

138 000
gästnätter

520 MSEK
i ekonomiskt inflöde till staden

ICCA Scandinavian Sustainability Index
är ett verktyg som används för att mäta
mötesdestinationer ur ett hållbarhetsperspektiv. Indexet skapades under ett
möte i Göteborg 2010 och destinationen
har varit drivande i det arbete som under
2015 ledde fram till att indexet nu även
kommer att appliceras globalt. Göteborg
toppar för tredje året i rad den nordiska
listan över hållbara destinationer och förhoppningen är att vi kommer ligga lika väl
till på det globala indexet.

6,4 / 7

65 000
delegater besökte
Göteborg

ICCA:S HÅLLBARHETSI NDEX
BLIR GLOBALT

SAMVERK AN GER TYDLIGA
RESULTAT
Ett av årets största och mest lyckade möten var Odontologisk Riksstämma som
ökade sitt deltagarantal med 25 procent.
En förklaring till framgången, och det
nya publikrekordet, var det lyckade samarbetet med V ästra Götalandsr egionen
som bjöd in all sin tandvårdspersonal
till Göteborg. Mötesstaden medverkade
i en arbetsgrupp för delegatmaximering
och bidrog bland annat med ett fördelaktigt hotellerbjudande i samverkan
med Turists taden. Ett typexempel på
hur bred samverkan kan leda till positiv
utveckling.

DELEGATER GER TOPPBETYG
6,4 på en 7-gradig skala. Så nöjda är
deleg aterna med mötesdestinationen
Göteborg. Siffran är imponerande men
inte unik för 2015. År efter år vittnar våra
besökare om att närheten inom staden,
den goda logistiken, det trevliga bemötandet och den allmänt höga k valitén på
mötesdestinationen uppskattas och gör
Göteborg till en stad man g
 ärna åter
vänder till.

53
festplatser.

22

1,5
23

miljoner besök
under sex dagar.

EVENEMANGSSTADEN
2015 var ett år av framgångar men också utmaningar för de två affärsområden
som verkar inom Evenemangsstaden – Evenemang och Evenemangsproduktion.
Volvo Ocean Race blev en stor framgång och Kulturkalaset visade att evenemang
kan hjälpa till att motverka segregationen i staden. Samtidigt märktes den
ökade k
 onkurrensen på värvningssidan – något som ställer stora krav på fortsatt
utveckling och stärkande av Evenemangsstadens konkurrenskraft.

EVENEMANGSENHETERNAS UPPDRAG
Inom affärsområdet Evenemang finns två enheter; en
med huvudfokus på värvning av evenemang med uppgift
att värva samt en med huvudfokus på att genomföra
utvalda evenemang.
EVENEMANGSSTADENS MÅLBILD MED SIKTE PÅ 2021
Göteborg ska vara norra Europas ledande hållbara evene
mangsstad. För att uppnå målbilden med sikte på 2021
arbetar affärsområdet utifrån fem huvudstrategier.
Här går vi igenom och följer upp respektive strategi.

Värva världsevenemang
Drömmen om VM i friidrott 2021 gick i kras när
Internationella Friidrottsförbundets (IAAF) styrelse
gav evenemanget till Eugene, Oregon USA. Enligt
det officiella regelverket skulle kandidaturen för
VM 2021 öppna i januari 2016 men Göteborg fick
aldrig möjlighet att presentera sitt bud. De största
evenemang som värvades under 2015 var Tall Ships
Regatta 2016, EuroPride 2018 och VM i handboll
2023. Sammantaget mycket bra värvningar även
om de inte kan mäta sig med ett VM i friidrott.
Utveckla staden som arena
Göteborg kan inte konkurrera med toppmoderna are
nor som införsäljningsargument – däremot är vårt
sätt att använda staden som arena unikt. Under 2015
har stort fokus varit att öka samverkan och samsyn
med myndigheter och förvaltningar så att evenemang
fortsatt ska ha möjlighet att ta plats i stadsrummet.
Workshops har drivits, och de årligen återkommande
egna produktionerna, som exempelvis Kulturkalaset,
ger årligen tillfälle att u
 ppdatera och utveckla förut
sättningarna. Affärsområdet har även arbetat med
att identifiera och testa nya evenemangsplatser för att
göra dem valbara för kommande arrangörer. Exempel
på sådana nya p
 latser ligger i Skatås och Färjenäs.

65

matförsäljare
med mat från
hela världen.

Bidra till en bred evenemangsmix
År 2017 är målsättningen att fördelningen mellan
nyetablerade idrottsevenemang och kulturevenemang
ska vara 50/50. 2015 års målsättning var 60/40 (fördel
idrott) men landade på 65/35. När valet står mellan att
satsa på två likvärdiga evenemang är affärsområdets
strategi alltid att satsa på det evenemang som ligger
inom ett underrepresenterat område.

154 000

	Bidra till utvecklingen av de å
 rligen
återkommande evenemangen
Way Out West, P3 Guld, Gothia Cup, Partille Cup
och GöteborgsVarvet är alla exempel på framgångs
rika årliga evenemang som drivs av andra än Göteborg
& Co. När det gäller utvecklingen av dessa är affärs
områdets roll att hjälpa dem att förverkliga sina idéer
och/eller agera bollplank. Under 2015 har e xempelvis
Way Out Wests satsning Stay Out West i F
 rihamnen
och TV-sändningen av GöteborgsVarvet blivit möjliga
genom samarbete och finansiella investeringar av
affärsområdet.
	Medverka till att utveckla e
 venemangsstråket
Att utveckla evenemangsstråket är en av de viktigaste
strategierna – men också en av de svåraste. Affärs
området strävar efter att förlägga evenemang med
a renorna som bas men förlorar ofta till städer med
bättre arenor. Att koppla fler aktörer som Universeum,
Liseberg och Världskulturmuseet till stråket är ett
pågående arbete som fortsätter under affärsplane
perioden. På samma sätt fortsätter affärsområdet att
delta i diskussioner och utredningar kring byggandet
av nya arenor i Göteborg.

besökare på Barnens
Kulturkalas. Ett nytt
publikrekord!

Fler än

200

51,5%
män

samarbeten.
Göteborgs kulturlivs
största samarbetsplattform.

0 kr

Alla programpunkter
var gratis för besökarna.

48,5%
kvinnor

1 200

programstarter.
på våra scener.

Färre brott i centrala
Göteborg än under
en vanlig sommarvecka.
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1

världsevenemang värvat –
VM Handboll herrar 2023.
MÅL: 1

8

ELISSA LOCK ADE NY PUBLIK TILL GÖTAPLATSEN

WAY OUT WEST
+ GÖTEBORGS KULTURK ALAS
= GIGANTISK FOLKFEST
Vissa år sammanfaller två av S
 veriges
största kulturevenemang: Way Out
West och Göteborgs Kulturkalas. 2015
var ett sådant år och den som besökte
s taden under den här perioden kunde
inte ta miste på s tämningen. 22.15 den
14 
a ugusti befann sig hela 79 000
p ersoner framför Kulturk alasets fem
scener. En kvart senare, 22.30, gick
k vällens dragplåster på Way Out West
(Pet Shop Boys) på scenen i Slotts
skogen. Maken till konsertkväll får man
leta länge efter.

Foto: Steampipe Production Studio AB

Foto: Beatrice Törnros

Att 35 000 personer såg den libanesiska sångerskan Elissa uppträda på Göteborgs
Kulturkalas är i sig imponerande. 38 procent av besökarna på Elissas konsert hade
arabiska som modersmål, i jämförelse med 4 procent på Kulturkalaset som helhet.
I Göteborg finns det stora grupper som inte per automatik upplever att innerstaden,
eller evenemangen, är till för dem. Här visar G
 öteborgs Kulturkalas att man kan
spela en viktig roll som dörröppnare och hjälpa till att göra G
 öteborg till en ännu
mer inkluderande stad. Utifrån den höga publiksiffran kunde man också konstatera
att det finns kundunderlag för kommande bokningar/v ärvningar av liknande slag.
Kanske på någon av stadens stora arenor.

TEAM GÖTEBORG BLEV ETT
VÄRDSK AP FÖR ALLA
Volontärspoolen Team Göteborg har
s edan 2009 utvecklats som en bro

mellan skolan och arbetslivet för ungdomar och unga vuxna. Sedan 2013 har
man även samarbetat med P
 assalen
för att få personer med funktions
variationer att bli en helt naturlig del
av v ärds kapet. 2015 nådde organisa
tionen i mål och bytte därmed namn
från Team G
 öteborg – Evenemangs
värdar till Team Göteborg – Ett värdskap för alla. Totalt har Team Göteborg
nu 365 medlemmar varav 27 personer
med någon form av funktionsvariation.

Foto: Anders Neuman/ Red BullContent Pool

påbörjade processer som
har potential att leda till

SATSNING PÅ FOKUSÅRET
AV OCH MED UNGA

större evenemang.
MÅL: 8

3

värvade evenemang med hjälp av
evenemangsstråket som USP.

NYETABLERINGAR 2015 – ETT URVAL
Color Run 2015 / Musiklivet Göteborg 2015–2017
(utställning) / Kulturhelg 2016 / Stay Out West
(Kajskjul 105) / Swedish Beach Tour 2015 / Nevza
Zonal Beach 2015 / Powerman 2015 / Gothenburg
Triathlon 2015 / Götaplatsen Takeover 2015 /
Skateathon 2015 / Scorched Thundra 2015 /
Gothenburg Wakeboard Battle 2015 /Music Hall of
Fame 2017 / OCR Maritiman Warship Challenge 2016
/ OCR Peak Challenge 2016 / Ullevi Arena Challenge
2016 / Prana Yoga Festival 2016.

MÅL: 5

1

Varje år fram till Göteborgs 400-års
jubileum 2021 har ett särskilt fokus och
2015 var det Av och med unga. Affärsområdet satsade här på att utveckla och ge
utrymme för ungdomar, både i planering
och i genomförande av evenemang. Ett av
många exempel är Götaplatsen Takeover
– ett nyetablerat evenemang med bland
annat parkour, street basket och klättring
på Götaplatsen. Evenemanget sammanföll med Red Bull Flugtag som genomfördes i k
 analen vid Feskekörka. Också
detta ett arrangemang med många unga
i publiken.

påbörjade processer riktade

UTÖKAT FOKUS PÅ HÅLLBARHET

MÅL: 5

Som en direkt effekt av Destinationens
affärsplan 2015–2017 har allt större
fokus lagts på hållbarhet. Under 2015
har en kartläggning skett kring hur olika
arrangörer arbetar i syfte att undersöka
hur bolaget kan påverka och övertyga
andra att stärka sitt hållbarhetsarbete.
För de e venemang som produceras
av G öteborg & Co är miljödiplomering
numera standard.

VÄRVADE EVENEMANG 2015 – ETT URVAL
Tall Ships Regatta 2016 / EuroPride 2018 / S
 pecial
Olympics 2016 / Europatour bowling 2017 / SM i
parkour 2015 / VM i handboll 2023 / Sverigetouren
streetbasket 3x3 2015 / Artscape 2016.

FÖRLORADE K ANDIDATURER
VM i thaiboxning 2016 förlorades till Jönköping och
Eurovision Song Contest 2016 förlorades till Stockholm, VM i 3D bågskytte 2019 förlorades till Kanada.

nyetablera evenemang inom
evenemangsstråket
MÅL: 2

13

ÅRLIGEN ÅTERKOMMANDE E
 VENEMANG
SOM PRODUCERAS AV GÖTEBORG & CO
Göteborgs Kulturkalas / Julstaden Göteborg
/ Go to Sea / Vetenskapsfestivalen /
Göteborgspriset / Student Göteborg.

mot evenemangsstråket

6,1 / 7
Besökarnöjdhet avseende de
större evenemang som genomförs i
samarbete med Göteborg & Co
MÅL: 6,0

94 %
av arrangörerna ansåg att samarbetet
med Göteborg & Co bidragit till
evenemangets utveckling i positiv riktning
MÅL: 75%

Affärsområdets roll i samband med värvning varierar.
I vissa fall har affärsområdet en avgörande roll och
ibland agerar det rådgivande/stödjande.
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PUBLIKREKORD FÖR VOLVO OCEAN RACE
OCH STOR SYNLIGHET FÖR GÖTEBORG
Volvo Ocean Race Göteborg lockade till 335 000 besök
i Frihamnen den 21–28 juni. Det är i genomsnitt 42 000
per dag vilket är rekord för en målgång av Volvo O
 cean
Race. Göteborgs stads syften med att stå värd för
Volvo Ocean Race 2015 var att skapa ett evenemang av
världsklass och en kommunikationsplattform för två
av de största stadsutvecklingsprojekten i Göteborgs
historia – utvecklingen av Vision Älvstaden och arbetet
inför G
 öteborgs 400-årsjubileum 2021.

Det breda programmet med 240 olika program
punkter och seglingen lockade människor i alla åldrar,
både göteborgare och turister, män och kvinnor. Alla
G öteborgs stadsdelar fanns representerade bland
besökarna och majoriteten av dessa upplevde att evenemanget erbjöd ”något för alla människor”.

Göteborgspaviljongen hade ett digert schema med
ett 60-tal programpunkter om planerna för stadens
u tveckling. Besökare fick en inblick i stadens hållbarhetsarbete, pågående projekt och innovationer
samt tillfälle att träffa och lyssna till stadsplanerare,
bolagschefer, politiker och många andra. Satsningen
föll mycket väl ut och besöksundersökningen visar
att en stor majoritet av de intervjuade göteborgarna
k änner till den pågående byggnationen av bostadsområden i Älvstaden och planerna för kommande
bostadsomr åden i Frihamnen. Göteborgs Stad arrangerade även seminarier med hållbarhetstema i syfte
att marknadsföra stadens miljötekniska innovationssatsningar och skapa en mötesplats för nationella och
internationella aktörer från näringsliv, akademi och
offentlig sektor.

Största möjliga exponering av Göteborg

Höga betyg i besöksundersökningen

Göteborg fick stor positiv exponering i så väl natio
nell som internationell media under tävlingens
gång. I svensk media publicerades 4500 artiklar
online och 260 i print. I Internationell media syntes
70 000 a
 rtiklar online och 7 200 i print. Tevepubliken
uppskattas till över en och en halv miljard och 384
journalister från 28 länder var ackrediterade till målgången i Göteborg. Det mediala intresset var extra
stort när SCA-båtens gudmor kronprinsessan Viktoria
besökte tävlingarna.

Evenemanget lockade 40 procent turister och 6 0 procent göteborgare. Turisterna kom huvudsakligen från
Sverige (78 procent) och i den mån de kom från andra
länder är de skandinaviska länderna överrepresenterade. Evenemanget lockade besökare av båda k
 önen
och spridningen i åldrarna 15–66 år och uppåt var förhållandevis jämn. Evenemanget upplevdes mycket positivt av såväl turister som göteborgare. Ytterst få var
negativa i något avseende.

Högt engagemang hos näringslivet

Göteborgs Stad var värd för evenemanget. Göteborg
& Co stod för ansökan och samordning av evenemanget
i nära samverkan med Göteborgs Hamn AB, Älvstranden Utvecklings AB, Business Region Göteborg och
Stadsledningskontoret.

Ett öppet, välkomnande och tillgängligt
evenemang för alla

Volvo Ocean Race blev den perfekta kombinationen
av sport, äventyr, kommunikationsplattform för
Göteborgs Stad och kommersiella värden. Intresset
bland företagen var stort och enbart Volvo hade 8 000
inbjudna gäster till veckan i Göteborg. Målgången var
en unik möjlighet att visa upp Göteborg för framtida
investerare. Business Region Göteborg arranger ade
kunskapsseminarier för potentiella nationella och
internationella investerare där bland andra representanter för regeringen, globala organisationer som
Världsb anken och storföretag som Ikea deltog. De
internationella besökarna på dessa seminarier kom
bland annat från Kina, Tyskland, Norge, Nederländerna,
Indien, USA, Danmark, Tjeckien, Lettland och Polen.

Foto: Dino Soldin

God kännedom om Älvstaden och stort intresse
för frihamnen

Organisation

Budget i balans
Göteborg & Co var huvudansvariga i nära samverkan
med Göteborgs Hamn AB, Älvstranden Utveckling AB
och Stadshus AB. Stadens andel av kostnaderna
för genomförandet av Volvo Ocean Race fördelades
jämt mellan b olagen Göteborg & Co Träffpunkt AB,
Göteborgs Hamn AB och Älvstranden Utveckling AB.
Kostnaden bedömdes till 65 miljoner kronor. Stadens
kostnader bedömdes uppgå till 25 miljoner kronor.
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Genom att satsa på Ung Företagsamhet är Näringslivsgruppen med och stärker framtidens talanger.

NÄRINGSLIVSGRUPPEN
2015 tog Näringslivsgruppen fram en ny affärsplan för
perioden 2016–2018. Detta var en mycket viktig insats men året
präglades också av många spännande satsningar inom allt från att
lära barn simma till att stärka ungt företagande i staden.

Näringslivsgruppen (NLG) är en plattform för samverkan
mellan näringsliv, organisationer, kommuner, universitet
och högskola och består av medlemmar från 27 företag
och organisationer.
Sedan starten för över 25 år sedan har NLG satsat
drygt 100 miljoner kronor i olika projekt. Allt för att
stödja Göteborgsregionens utveckling inom de tre fokus
områdena Näringsliv, Kunskapsmiljö och Evenemang
& Kultur. Detta är ett axplock av de projekt som NLG
satsade på under 2015.
NÄRINGSLIV
Global Talent Gothenburg/West Sweden initierades
Tillsammans med Västsvenska Handelskammaren,
Business Region Göteborg och Västra Götalandsregionen
tog NLG under 2015 fram förstudien ”Internationell
Kompetens Göteborg/Västsverige”. Förstudien syftar
till att vi som stad och region ska bli bättre på att attra
hera, välkomna och behålla internationell kompetens.
Förstudien resulterade i en handlingsplan med förslag på
konkreta insatser och vid årsskiftet 2015/2016 startade
det tvååriga projektet Global Talent Gothenburg/West
Sweden som ska utveckla och implementera ett flertal av
de åtgärder som handlingsplanen föreslår samt ta fram en
långsiktig strategisk plan.

Jobbmässa för unga gav goda resultat
I april genomförde Fryshuset Hitta Rätt och Team Göteborg
jobbmässan Skarpt Läge. Syftet med mässan var att skapa
möjligheter för ungdomar i Göteborg att komma i syssel
sättning. Årets mässa resulterade i sju h
 eltidsanställningar,
åtta deltids-/timanställningar och elva praktikplatser.
Förutom att ge projektstöd medverkade NLG i styrgruppen
för jobbmässan.
Ung Företagsamhet engagerar allt fler
Under läsåret startade 2 260 gymnasieelever i regionen
totalt 654 UF-företag vilket motsvarar 26 procent av
å rskullen. Göteborgregionen är den enda regionen i
landet där UF-f öretagandet ökat varje läsår de senaste
tio åren. NLG är Guldpartner till Ung Företagsamhet i
Göteborg där NLG:s chef Birgitta L-Öfverholm också är
regionordförande.
Gothenburg Startup Hack 2015
I maj arrangerades Gothenburg Startup Hack för andra
gången i Göteborg. Årets hackaton engagerade 97 del
tagare som under tio timmar utvecklade prototyper av sina
produkt- och affärsidéer. 2015 ökade andelen k vinnliga
deltagare med 50 procent och evenemanget fick stor upp
märksamhet i media vilket bidrar till att sprida bilden av
Göteborg som en stad där kreativitet och entreprenörskap
frodas. NLG är partner till Gothenburg Startup Hack.
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Foto: Steampipe Production Studio AB
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Göteborg är mer än en studentstad – genom Student
Göteborg välkomnar NLG studenter till staden och visar
upp delar av stadens spännande nöjesutbud.

Genom Magasin Göteborg berättade
Näringslivsgruppen och Business Region
Göteborg om människor, företag och en
stad i förändring.

MÅLBILD MED SIKTE PÅ 2021

KUNSK APSMILJÖ

Näringslivsgruppen ska bidra till att utveckla

Ny verksamhetsplan för profilering av s tudentstaden
Göteborg 2016–2018

Göteborg till en av Europas mänskligaste och

	Uppmärksamma och stödja utvecklingen
av företag inom Göteborgsregionen.

Under 2015 har profileringsgruppen för studentstaden
Göteborg (där Chalmers, Göteborgs universitet, G
 öteborgs
Förenade Studentkårer och NLG ingår) arbetat fram
en ny verksamhetsplan med huvudsyfte att stärka det
gemensamma arbetet i profileringen av Göteborg som
studentstad.

	Medverka i utvecklingen av Göteborg som
en stark entreprenörsregion.

Go Science hälsar gästforskare välkomna till Göteborg

mest attraktiva storstadsregioner att leva och
verka i samt besöka. NLG:s strategier för att
uppnå målbilden:

	Med kontinuitet genomföra undersökningar inom gruppens prioriterade
områden.
	Initiera projekt och profilera Göteborg
utifrån resultaten av genomförda
undersökningar.
	Bidra till att utveckla Göteborg till en
attraktiv student-, forsknings- och
kunskapsstad.
	Bidra till att tillsammans med Göteborg
& Co värva och producera evenemang
inom samtliga prioriterade områden.
	Medverka i utvecklingen av kulturprojekt
i Göteborg.
	Arbeta för att Göteborgsregionen är
attraktiv året runt.

Varje höst tar Göteborgs universitet och Chalmers emot
ett stort antal nya gästforskare till sina institutioner.
Eftersom dessa är mycket viktiga för kunskapsstaden arran
gerar NLG och universiteten det gemensamma välkomst
programmet Go Science. Under hösten 2015 genomfördes
flera programpunkter. Till välkomstarrangemanget på
Universeum kom 300 forskare med familjer.
Händelserik höst för nya studenter i Göteborg
2015 välkomnades 13 000 nya studenter till Göteborg
genom välkomstprogrammet Student Göteborg som
bland annat syftar till att skapa mötesplatser bland
n ationella och internationella studenter. Under året
blev Student Göteborg miljödiplomerat enligt Svensk
Miljöbas. Student Göteborg är ett samarbete mellan
G öteborgs universitet, Chalmers, Göteborgs Förenade
Studentkårer och NLG.

EVENEMANG & KULTUR
Göteborgs Kulturkalas
NLG är huvudpartner till Göteborgs Kulturkalas som
2015 hade 1200 programpunkter och 1,5 miljoner besök
under sex dagar. Under evenemanget gjorde NLG också
en extra satsning på projektet Mångfald i litteraturen i
syfte att synliggöra författare från Mellanöstern.
Ett brett kulturutbud
Under 2015 gav NLG stöd till en rad kulturevenemang
i Göteborg med omnejd som bidrar till ett brett kultur
utbud. Bland dessa kan Scenkonstgalan, Göteborgs Ara
biska Filmdagar och Styrsö Kammarmusikdagar nämnas.
NLG stöttar Idrott Utan Gränser
Den ideella föreningen Idrott Utan Gränser (IUG) grun
dades 2010 och verkar för att få barn och ungdomar att se
möjligheter att forma sin framtid. Föreningen finns sedan
tidigare i Norrköping, Södertälje och Linköping där den
bland annat hjälpt hundratals barn att lära sig simma.
Med stöd från NLG startade IUG sin verksamhet på tre
skolor i Göteborg under hösten 2015.
Musikläger för unga bygger broar
Under 2015 stöttade NLG det internationella musiklägret
Side by Side som arrangeras av Göteborgs S
 ymfoniker,
El Sistema och Göteborgs Stad. Jubileumslägret är ett
internationellt läger där barn och unga möts för att spela
i orkester, sjunga i kör, skapa och utvecklas tillsammans.

Svensk-finskt samarbete på Stadsteatern
I Göteborg bor cirka 30 000 finsktalande personer och
gruppen är stadens största minoritet. I februari 2015 hade
föreställningen Fosterlandet, en samproduktion mellan
Svenska Teatern i Helsingfors och Göteborgs Stadsteater,
premiär i Göteborg. NLG bidrog med p
 rojektstöd till
satsningen.
Utställning om musikstaden Göteborg
I november invigdes den ambitiösa utställningen
Musiklivet Göteborg 1955-2018 på Göteborgs Stads
museum. NLG är partner till utställningen som k
 ommer
att pågå till och med 14 januari 2018.
40-årsjubileum för Hammarkullekarnevalen
2015 firade den mångkulturella folkfesten Hammarkulle
karnevalen 40 år. Karnevalen har haft som vision att
utveckla Barnkarnevalen och möjliggöra för barn från
alla delar av Göteborg att delta. NLG har stöttat detta
arbete och 2015 deltog cirka 200 barn från nästan alla
Göteborgs stadsdelar.
NLG bidrar till värvning av evenemang
NLG bidrar, ekonomiskt och genom representation i
affärsområdet Evenemangs styrgrupp, till Göteborg
& Co:s arbete med att värva evenemang till Göteborg.
Under året värvades bland annat VM i handboll 2023 och
Europride 2018.
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KOMMUNIK ATION
Göteborg är en fantastisk destination. Många har redan upptäckt det
men genom ett målinriktat kommunikationsarbete kan ännu fler få upp
ögonen för vår stad. Under 2015 växte destinationens sociala medier
med 40 procent, goteborg.com prisades och det gjordes ett stort antal
journalistbesök. Dessutom försåg Kommunikation resten av bolaget med
kommunikationstjänster, digitala verktyg och strategisk rådgivning.

KOMMUNIK ATIONS UPPDRAG
Att stärka och utveckla bolaget och destinationens varu
märken. A nsvara för bolagets externa och interna kommu
nikation i alla k
 analer. Ansvara för PR- och mediefrågor.
KOMMUNIK ATIONS MÅLBILD
Med sikte på 2021 skall en tydlig bild av destinationen som
öppen, hållbar, m
 änsklig och attraktiv skapas. För att upp
nå m
 ålbilden med sikte på 2021 arbetar Kommunikation
utifrån fem huvudstrategier. Här går vi igenom och följer
upp r espektive strategi.
	Stärka och utveckla PR-arbetet internationellt
Under 2015 fokuserade Press & Media på kommuni
kat ionsavdelningen på destinationens prioriterade
marknader: Norge, Tyskland och Storbritannien samt
utvecklingsmarknaderna USA och Kina. Som följd av
den generella medieutvecklingen ökade fokus på digi
tala kanaler och onlinepublikationer.
Under året arrangerades besök för drygt 200
utländska bloggare och journalister till G
 öteborg.
Musik och gastronomi fortsätter vara b ärande
teman som också skapar reseanledningar. Tillsam
mans med Visit Sweden och Turistrådet Västsveri
ge a rrangerade Kommunikation bland annat PR-
eventet C ulinary Academy där elva internationella
journalister och bloggare bjöds in till Göteborg och
Västsverige. Detta resulterade bland annat i ett
reportage i BBC om traditionen med svensk fika.
Kommunicera kring hållbarhet
Göteborg har fantastiska möjligheter att p
 rofilera
sig inom naturturism och äventyrsupplevelser och
under 2015 gavs extra synlighet åt dessa på gote
borg.com. S
 ärskilt fokus lades på cykelturism som
är ett av bolagens prioriterade utvecklingsområden.
Även Press & M
 edia gjorde insatser på cykelfron
ten och bjöd in ledande journalister och bloggare
att prova på mountainbike-cykling i Göteborg.

	Öka kunskapen om effekten och nyttan av
besöksnäringen
I slutet av 2014 lanserades bloggen Snack om Turism
med Göteborg & Co:s presschef Stefan Gadd som
redaktör. Bloggen har etablerat sig som en viktig
kanal med fokus på besöksnäringens nytta för staden
och ekonomin. Inlägg på bloggen har också inspire
rat andra journalister och givit upphov till artiklar i
andra medier.
Under 2015 skapades också en nya sida ”Sagt om
Göteborg” på goteborg.com där pressklipp om desti
nationen samlas. Syftet är att s kapa stolthet, trovär
dighet och transparens.
	Stärka och utveckla bilden av d
 estinationen
Som en del av det nya fokusåret, Av och med unga,
bjöds unga människor från hela staden in att skapa
eget innehåll i destinationens kanaler. Resultatet blev
This is Gothenburg – ett antal filmer och texter där vitt
skilda människor berättar om sitt Göteborg i en helt
digital kampanj. På Facebook hade This is Gothenburg
en räckvidd på 799 828 personer, filmerna sågs
159 152 gånger och på Instagram fick hashtaggen
#thisisgbg stort genomslag.
En lyckad kampanj – och ett lyckat exempel på hur
man kan inkludera fler i att skapa en äkta och turist
iskt intressant bild av destinationen.
	Kommunicera effektivt med digitalt fokus
Under 2015 minskade bolagets trycksaksproduk
tion med 12 procent till förmån för digitala kanaler.
Under året ökade vårt antal följare i sociala medier
stort och genom kampanjer som This is Gothenburg
publicerades a nvändargenererat innehåll på våra
digitala plattformar – något som bidrar till både ökat
engagemang och autencitet. Under året lanserades
också en ny app med offlinekarta för de besökare som
inte vill använda data-roaming.

THIS IS GOTHENBURG
BY THE YOUNG PEOPLE OF THE CITY
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KOMMUNIK ATIONSMATERIAL
FÖR EVENEMANG

KOMMUNIK ATON S Å RE T 2 015

Foto: Dino Soldin

Under året producerade avdelningen
omfattande kommunikationsmaterial
för bland annat Göteborgs Kulturkalas,
Go to Sea och Vetenskapsfestivalen.

FILM TOG STOR KONGRESS
TILL GÖTEBORG
I slutet av året stod det klart att Göteborg
gått vidare i den viktiga budprocessen
kring International Continence Societys
världskongress 2019. De andra final
isterna var Paris och Glasgow och på spel
stod ett för staden mycket viktigt möte
med tusentals delegater. För att avgöra
vilken stad som skulle få mötet fick medlemmarna i ICS rösta på den destination
de föredrog utifrån de presentationsfilmer
som de tre städerna tagit fram. Efter årsskiftet kom det glädjande beskedet att den
film som kommunikationsavdelningen
tagit fram på uppdrag av affärsområdet
Möten fick nästan hälften av rösterna och
därmed vann över både Paris och Glasgow
med god marginal.

+40%
KRAFTIG ÖKNING I SOCIALA
MEDIER
Destinationen Göteborg finns represen
terad i sociala medier som Facebook,
Instagram och Twitter. Målet för 2015
var att det sammantagna antalet f öljare
skulle vara 96 600 personer vid årets
slut men siffran landade på hela 117 499.
En förklaring till detta är att de sociala
kanalerna integrerades i några av årets
största kampanjer och därmed fick
stor synlighet. Exempelvis hade årets
sommark ampanj, där kända personer
som Marcus Samuelsson och Hannah
Graaf gav sina bästa Göteborgstips,
en stark närvaro på Instagram vilket
resulterade i en kraftig ökning av antalet följare.

EVENEMANGEN ÄR PLATTFORMAR FÖR KOMMUNIK ATION
Varje evenemang är en möjlighet att via PR kommunicera vad destinationen och
staden står för. Volvo Ocean Race blev en unik plattform för att berätta om stads
utveckling tillsammans med näringslivet. I PR-arbetet för Kulturkalaset lades
tyngdpunkten på mångfald och integration. Nobel Week Dialogue erbjuder en plattform för både kunskaps- och mötesstaden. Way Out West bygger bilden av musiken
och den alternativa kulturscenen. På så sätt blir evenemangen en viktig del av det
strategiska arbetet med att bygga bilden av Göteborg.

UTVECKLING AV NYA WEBBSIDOR
PROFILERING AV STUDENTSTADEN
Profileringsgruppen för studentstaden Göteborg är en samverkansplattform för
Göteborgs universitet, Chalmers, Göteborgs Förenade Studentkårer och Näringslivsgruppen inom Göteborg & Co. Under året var kommunikationsavdelningen
med och tog fram en ny verksamhetsplan för gruppens arbete samt utformade en
gemensam budskapsplattform för gruppens medlemmar.

Under året påbörjades arbetet med en
ny bolagssajt för Göteborg & Co. Som en
del av detta arbete utvecklades också
ett publiceringsverktyg som kommer
att användas för att skapa ytterligare
hemsidor som bolaget behöver – bland
annat för evenemang. Satsningen
bedöms som mycket kostnadseffektiv
och först ut att använda det nya verktyget under 2016 blir Go to Sea och Tall
Ships Regatta.

GÖTEBORG I VÄRLDSPRESSEN
2015 välkomnade Press & Media drygt
200 journalister och bloggare till Göteborg och försåg dessa med information,
kontakter, tips på besöksmål med mera.
Och arbetet bar frukt. Under året publicerades ett stort antal artiklar om destinationen i internationella publikationer
som exempelvis The Guardian och The
Independent. Som vanligt var många intresserade av maten och musiken men
också en av årets nyheter på destinationen, bastun i Frihamnen som är en del
av Göteborgs 400-årsjubileum 2021,
uppmärksammades flitigt. Exempelvis
hade Swiss Magazine den på framsidan
av sitt januarinummer som innehöll 30
sidor om Göteborg.

STÖD TILL SYNERGIER MELLAN
MÖTEN OCH TURISTSTADEN
På uppdrag av affärsområdet Möten
tog kommunikationsavdelningen fram
specialutformat informationsmaterial
om Göteborg som delades ut på mässorna
World of Coffee och European Attraction
Show. Syftet med materialet var att få
mötesdelegaterna att vilja komma tillbaka även som privatturister.

GOTEBORG.COM PRISADES
Samtidigt som destinationens antal följare i sociala medier ökade sjönk besöken på
goteborg.com med 6,8 procent. Detta kan delvis förklaras med en global trend där
destinationshemsidor förlorar trafik till sociala medier, bloggar, recensionss ajter
som Tripadvisor med flera. Den aktuella versionen av Goteborg.com är också relativt
ny och i takt med att den fylls på med mer innehåll förväntas också sidans Google-
indexering att förbättras. Under 2015 vann goteborg.com Svenska Publishingpriset
för Bästa sajt i kategorin Offentlig sektor – digitalt. Motiveringen löd: ”För en lättläst
sajt med bra sökfunktion, gedigna filmer och en snygg presentation.”

GRAFISK PROFIL FÖR EM I RIDSPORT
2017 går EM i ridsport av stapeln i Göteborg. Evenemanget kommer att få stort internationellt genomslag och en tydlig, professionell grafisk profil är av största vikt. I
dialog med Internationella ridsportförbundet, FEI, tog kommunikationsavdelningen
fram logotyp, färger, typsnitt med mera som kommer att användas inför, under och
efter evenemanget.
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MATSTADEN

DA MATTEO UTSÅGS
TILL ÅRETS CAFÉ AV
WHITE GUIDE

Mat är glädje, och som en av Göteborgs viktigaste reseanledningar skapar
den dessutom kraftfull marknadsföring för destinationen och ekonomisk
tillväxt. Att det bubblar och händer mycket på matscenen är uppenbart.
Inte minst när man tittar tillbaka på alla de priser som gått till våra kockar,
krögare, b
 artenders och entreprenörer under året.

THOMAS SJÖGREN, SWEDISH TASTE,
BLEV ÅRETS KOCK
RESTAURANG HOZE U TSÅGS
TILL ÅRETS MERRIOR AV
WHITE GUIDE

RESTAURANG KOKA UTSÅGS
TILL ÅRETS STJÄRNSKOTT
AV WHITE GUIDE
Råvaror, krogmiljöer, traditioner och kockar bidrar till
livskvalitet, hälsa, sysselsättning och är ett kulturellt arv
att vårda och vidareutveckla. Staden och regionens mål
medvetna satsning på maten bidrar till:

MATSTADEN
PRISADES
UNDER 2015

DOSA IVANOV VANN FÖRSTA
PRIS UNDER WORLD COCKTAIL
CHAMPIONSHIP

ULF JOHANSSON,
28+, BLEV UTSEDD
TILL ÅRETS KRÖGARE PÅ
RESTAURANGGALAN
UPPER HOUSE DINING FICK PRISET SOM ÅRETS
KAFFEUPPLEVELSE PÅ RESTAURANGGALAN

Foto: Fredrik Sundqvist/TOSO, Superstudio D&D AB, Tina Stafrén

PÅ THÖRNSTRÖMS KÖK KAN MAN FÅ ÅRETS
ÖLUPPLEVELSE ENLIGT RESTAURANGGALAN
JOHAN MALM, RESTAURANG
GABRIEL, TOG SILVER I VM I
OSTRONÖPPNING
SK MAT OCH MÄNNISKOR OCH
KOKA FICK VARSIN STJÄRNA I
MICHELINGGUIDEN. DÄRMED HAR
GÖTEBORG NU TOTALT 6 STJÄRNOR

•

Att främja turismens utveckling i staden och på
landsbygden och i förlängningen bidra till
entreprenörskap.

•

Att stärka måltidens roll som reseanledning genom
att klargöra olika måltiders påverkan i upplevelsen
av en destination.

•

Att driva kunskap- och kompetensutveckling inom
områdena, produkt- och affärsutveckling samt
försäljning.

•

Att via destinationssajter bidra till marknads
föringen av krogarna och p
 roducenterna.

•

Att det serveras vällagad och varierad kost i skolor
och inom omsorgen.

•

I Göteborg och Västsverige arbetar vi med att föra
ut matlandet Sverige i världen. Vi arbetar aktivt mot
internationell mat- och resepress för att berätta om
matupplevelser i Göteborg.

Att så många, och olika parter, är med i projektet
skapar kraft och samsyn. Turistrådet Västsverige och
G öteborg & Co driver projektet framåt med hjälp av en
gemensam projektledare och tillsammans stimulerar
vi till mängder av matrelaterade aktiviteter varje år.
Under 2015 har bland annat Frida Ronge från
Restaurang Vrå varit med och profilerat Göteborg i
Bryssel som en del av vårt engagemang inom Delicenät
verket. Delice är ett internationellt nätverk som upp
muntrar gastronomiska upplevelser som en del i att ut
veckla städers turism. I februari stod Göteborg värd för
finalen i Årets kock vilket innebar ett utmärkt tillfälle att
marknadsföra Matstaden och skapa aktiviteter tillsam

mans med våra partner. Göteborg & Co var representerat
i finalens styrgrupp och hjälpte till med allt från lokaler
till programanpassning. I samband med evenemanget
gjordes också insatser som syftar till att höja kompeten
sen inom området och att uppmärksamma Matstaden
Göteborg. Bland annat besökte 2014 års Årets kock Filip
Fastén Jättestensskolan i Biskopsgården för att laga mat
tillsammans med skolpersonalen. Alla som a
 rbetar inom
offentliga och privata kök bjöds också in till evenemanget.
Matstaden-partnern Lokalproducerat i väst deltog också
på Årets kock där de visade upp lokala producenters varor
för allmänheten.
Tillsammans med Turistrådet Västsverige och Lokal
producerat i väst producerade Göteborg & Co ett nytt
nummer av magasinet Skafferi. Magasinet gavs ut i
samband med Årets kock och årets nummer satte fokus
på västsvenska råvaror, lokalproducerad mat och gårds
butiker, krogar och krögare i Västsverige och Göteborg.
FOKUS PÅ VEGETARISKT OCH LOK ALT
Av de 19 miljoner offentliga måltider som serveras i
Göteborg varje år blir allt fler vegetariska, vilket ställer nya
krav på kökspersonalen. Under 2015 gjorde stadsdelarna,
med hjälp av kockar från Göteborgs Restaurangförening
(GRF), en satsning på att öka kunskapen om vegetarisk mat
och inspirera till nya rätter ute i verksamheterna. Under året
gjorde också GRF:s kockar insatser för att höja statusen på
kockutbildningarna samt att anpassa dem till dagens behov.
Under året bjöds såväl lokala som rikskända kockar
ut i regionen för att smaka på lokala råvaror och lära sig
mer om produkterna. I Bohuslän fick kockarna lära sig
om fiske och tillagning och i inlandet låg fokus på ost och
svamp. U
 tbildningsresorna arrangerades av Turistrådet
Västsverige, Lokalproducerat i Väst och Göteborg & Co.
Matstaden är också med och stödjer nya matprojekt
och stimulerar utvecklingen av befintliga projekt, som
exempelvis Global Picnic.
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GÖTEBORGS
400-ÅRSJUBILEUM 2021
2015 var året då göteborgarnas idéer inför 400-årsjubileet började förverkligas
på allvar. Bad och bastu i Frihamnen blev verklighet, flytbryggan vid Stora
Hamnkanalen blev ett populärt inslag i stadsbilden och flera andra projekt
sjösattes. Men allra viktigast är att allt fler nu börjat engagera sig i firandet och
lansera egna satsningar med jubileet som gemensam drivkraft.

HALV VÄGS TILL JUBILEET

JUBILEUMSSATSNINGAR
Nära vatten
• Go to Sea
• Jubileumsbad mitt i stan
• Kulturbåtshamn på Eriksberg
• Jubileumssatsning i
Stora Hamnkanalen
• Tillgänglig skärgård
• Världens bästa stad när det regnar
• Vattenkonst/vattenlek
• Vattnet som hållbar resurs

Bygga broar
• Blå & Gröna stråk och oaser
• Göteborg berättar
• Jubileumslinbana över älven

DE 20 JUBILEUMSSATSNINGARNA

• Jubileumslägret Side by Side

Gemensamt för de tjugo jubileumssatsningarna är att de
bedöms ha möjlighet att göra ett internationellt avtryck
och tillföra stora värden för göteborgarna. Fyra av sats
ningarna bedöms också ha potential att göra ett fysiskt
bestående avtryck i stadsrummet: jubileumsbad mitt i
stan, jubileumssatsning i Stora Hamnkanalen, jubileums
linbana över älven och j ubileumspark i Frihamnen.
Tillsammans med bastun och Alla kan segla lockade
det nya badet i Frihamnen mängder av besökare under
2015. Bara Alla kan segla engagerade 8 000 personer
– en fördubbling jämfört med 2014. Därmed har
Jubileumsparken i Frihamnen börjat bli den m
 ötesplats
den är ämnad att bli. Även upprustningen av S tora
Hamnkanalen har skänkt nytt liv till en tidigare sparsamt
utnyttjad plats.

• Smart trafik
• Välkommen till Göteborg

Öppna rum
• Byggplatsen som arena/Popuzar
• Det entreprenöriella Göteborg
• Jubileumsparken i Frihamnen
• Jubileumssatsning på ungt
inflytande och demokrati
• Göteborgs stadstriennal
• Tillåtande oaser

Foto: Beatrice Törnros, Dino Soldin, Steampipe Production Studio Ab, Superstudio D&D AB

2009 får Göteborg & Co i uppdrag att leda, s amordna,
kommunicera och följa upp arbetet med Göteborgs
400-årsjubileum. 2011 startar idéinsamlingen som resul
terar i tusentals idéer och förslag från g
 öteborgarna själva
och en rad expertgrupper. 2013–2014 prövas ett antal av
dessa idéer i f örstudier och 2015 lämnar jubileumsorga
nisationen in 20 rekommenderade jubileumssatsning
ar till kommunstyrelsen för fortsatt utveckling. Varje
jubileumssatsning tilldelas en projektägare inom staden
som får ansvar att ta satsningen vidare. Vid sidan av dessa
jubileumssatsningar välkomnas även externa initiativ.
Jubileumsorganisationen träffar löpande göteborgare, fö
retag, föreningar och andra aktörer i olika sammanhang.
På det sättet hålls den öppna processen levande. Och det
ger resultat då a ntalet aktörer som vill ta sikte på 2021
ökar för varje år.
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Det började som en vild idé. Men planerna på linbanor över älven
blir allt mer konkreta. Lagom till Göteborgs 400-årsjubileum kan
drömmen vara verklighet.

© Göteborgs Stad
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VAD TYCKER GÖTEBORGARNA OM JUBILEET?
Undersökningen genomfördes sommaren 2015. 1 000 personer tillfrågades.

89 procent av dessa känner
att jubileet är till för göteborgarna
(en ökning med 25 % sedan 2013).

76 procent av dessa har en
positiv inställning till jubileet

74 procent av göteborgarna känner
till Göteborgs 400-årsjubileum

TRAFIKKONTORET PLANERAR F
 ÖR LINBANOR
Under året togs också avgörande steg mot byggandet av
en linbana över älven. Det som började som en vild idé
tycks nu snart kunna bli verklighet, och kanske på flera
platser i staden. Enligt Trafikkontoret som utrett frågan,
skulle en satsning på linbanor i kollektivtrafik vara både
effektiv, relativt billig och dessutom hållbar i fråga om
energiförbrukning. Själva byggandet skulle också kunna
gå relativt fort – särskilt om man jämför med byggandet
av en bro. Om linbanan över älven blir verklighet skulle det
innebära mycket för tillgängligheten i staden. Att götebor
garna själva kommit med idén till vad som kan komma att
bli framtidens kollektivtrafiklösning är en mycket positiv
effekt av arbetet med Göteborgs 400-årsjubileum 2021.
Under 2015 påbörjades också försök med färjetrafik
från centrala Göteborg till skärgården som en del av jubi
leumssatsningen Tillgänglig skärgård. Projektägare här
är Göteborg & Co.
HÅLLBARHET EN NATURLIG DEL AV ARBETET
Göteborgs 400-årsjubileum 2021 bygger på en vision som
genomsyras av hållbarhet i de tre dimensionerna och för
varje jubileumssatsning tas det fram en hållbarhetsplan.
I denna ska följande tre frågor besvaras:
• Sociala dimensionen: Är satsningen inkluderande,
tillgänglig och välkomnande för alla?
• Ekologiska dimensionen: Är satsningen så grön
som möjligt?

• Ekonomiska dimensionen: Går det att utgå från
något som redan finns? Går det att få ekonomi i
satsningen? Kan man hitta alternativa lösningar
för finansiering?
FOKUSÅR – AV OCH MED UNGA
2015 hade fokus ”Av och med unga” och detta märktes
på flera olika sätt. En ung referensgrupp som deltar i ut
vecklingen av jubileet har bildats, jubileumssatsningen
”Ungt inflytande och demokrati” har startats och under
sommaren genomfördes musiklägret Side by Side där
3 000 barn och unga från olika delar av världen samla
des i Göteborg. Under sommarens läger skapade 600 av
barnen även konstverk som kommer att auktioneras ut
under 2016 för att ge barn och ungdomar med begränsade
ekonomiska möjligheter chans att delta i kommande läger.
Årets fokus satte också sin prägel på Masthuggskajen
där unga människor fick chansen att tycka till om
utformningen av den nya stadsdel som kommer att skapas
på platsen.
Av och med unga genomsyrade även programmet
på Volvo Ocean Race. Bland annat arrangerades Ung scen
i samarbete med Kulturhuset Frilagret och under invig
ningskonserten deltog 400 barn och unga från Side by
Side tillsammans med Göteborgs Symfoniker.
Fokusåret avslutades med en jubileumskonferens
för ungt inflytande.

VOLVO OCEAN RACE SATTE LJUS
PÅ STADENS UTVECKLING
Aldrig tidigare har en målgång av Volvo Ocean Race l ockat
så många människor som 2015. Till Frihamnen kom
335 000 personer och evenemanget uppmärksammade
Göteborgs utveckling. Volvo Ocean Race blev därmed en
viktig milstolpe i stadens två största stadsutvecklings
projekt; Älvstaden, med Frihamnen i fokus, och arbetet
inför Göteborgs 400-årsjubileum 2021.
FLER TAR SIKTE PÅ 2021
Utöver stadens jubileumssatsningar finns det ett växande
antal initiativ som agerar i 400-årsjubileets riktning.
Bolag och förvaltningar, näringsliv och föreningar har
i dialog med anställda, medlemmar och allmänheten
utformat satsningar som stödjer visionen. Tre exempel:
• Föreningar engagerar sig. Att komma n
 ärmare
vattnet är ett av de starkaste önskemålen inför
400-årsjubileet. Under 2015 deltog 8 800 personer i
föreningen P
 assalens seglarskola i Frihamnen där alla,
oavsett förkunskaper eller funktionsförmåga, har fått
möjligheten att prova på att segla mitt i stan.

• Stiftelser engagerar sig. ”Vi vill sätta Göteborg på
den internationella kartan som en kunskapsstad. Det
här är den största satsningen hittills inom Kunskap
Göteborg. Målet är att centret ska vara klart
senast till 2021”. Så presenterade Göran Bengtsson,
ordförande för Kunskap Göteborg, nyheten att en
storsatsning på ett njurforskningscentrum ska
byggas inom Sahlgrenska akademin och stå klart till
400-årsjubileet.
• Näringslivet engagerar sig. I form av en s ärskild
jubileumssatsning kommer byggbolagen Wallenstam,
HSB, Semrén + Månsson och F
 ramtiden AB att b
 ygga
7 000 bostäder till och med 2021. Göteborgs Stad
har skapat en särskild organisation med uppdrag
att parallellt med redan planerad stadsutveckling
genomföra jubileumssatsningen. Behovet av flera
bostäder och inte minst hyresrätter är en fråga som
lyfts av många göteborgare inför 400-årsjubileet.
Läs mer om alla som tar sikte på 2021 och bli en del
av firandet på goteborg2021.com

42

ORGANISATION
Organisationers konkurrenskraft är beroende av en kompetent, lättrörlig
och anpassningsbar organisation och är avhängiga motiverade och
engagerade medarbetare och samarbetspartners. Detta är särskilt
betydelsefullt för Göteborg & Co som en samverkansplattform.

Göteborg & Co ska vara en attraktiv arbetsplats. Bolaget
vill uppfattas som en nyskapande, kreativ och professionell
organisation som arbetar aktivt och målfokuserat med
tydlig värdegrund. Medarbetarenkätens resultat visar att
bolagets medarbetare är engagerade och motiverade samt
upplever att de gör ett meningsfullt arbete. Att fortsatt
utveckla arbetet med att skapa goda förutsättningar för
medarbetare och ledare är viktigt eftersom det hjälper oss
att vara en attraktiv arbetsgivare och att leverera tjänster
och produkter av hög kvalitet.
FÖRÄNDRINGAR I BOLAGSSTRUKTUREN
Under 2015 fattades beslut om sammanläggning av
moderbolag (Göteborg & Co Kommunintressent) och
destinationsutvecklingsbolag (Göteborg & Co Träffpunkt)
samt om en utvecklad organisation inom Göteborg & Co
i syfte att hantera både ägaruppdraget och destinations
utvecklingsuppdraget. Två nya chefsbefattningar beslut
ades och rekrytering av dessa inleddes i slutet av året.

STOR UTBILDNINGSINSATS UNDER 2015
Då många av bolagets medarbetare agerar som bolagets
företrädare gjordes under 2015 en särskild satsning på
presentationsteknik. Utvecklingsinsatsen genomfördes
i tre steg och innefattade utbildning i innehåll, tekniska
verktyg och retorik. Ett 70-tal medarbetare deltog.
HÄLSOFRÅGOR OCH PERSONALVÅRD
Bolaget har under hösten 2014 och under 2015 genomfört
hälsoprofilbedömningar. Resultaten från hälsoprofil
bedömningarna är ett komplement till medarbetarenkät,
arbetsmiljörond (fysisk arbetsmiljö) och medarbetarsamtal
i det kontinuerliga arbetsmiljöarbetet. Under hösten 2015
erbjöds medarbetarna föreläsningar inom ämnet stress
och stresshantering. I början av året införde bolaget även
personalvårdsprogram via SOS International.
ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH
P RAKTIKPLATSER
Bolaget tog under 2015 emot ett 15-tal praktikanter från
ett antal olika aktörer. Dels från gymnasieskola, YH-
utbildning och universitet, dels genom nya samarbeten
med syfte att hjälpa grupper/personer som står långt från
arbetsmarknaden.

67

81

Nöjd Medarbetar Index

Hållbart Medarbetar
engagemang

MÅL: 69
MÅL: 78

26 % MÄN

74  % KVINNOR

Fördelning mellan män och
kvinnor på Göteborg & Co
Foto: Superstudio D&D AB

MEDARBETARENK ÄT VISAR PÅ E
 NGAGERADE
MEDARBETARE
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STYRELSE GÖTEBORG & CO TRÄFFPUNKT AB
Till och med 2/3 2015

STYRELSE GÖTEBORG & CO TRÄFFPUNKT AB
Från och med 2/3 2015

Anneli Hulthén
ordförande
Göteborgs Stad,
Kommunstyrelsens
ordförande (S)

Jonas Ransgård
vice ordförande
Göteborgs Stad,
Kommunstyrelsens
vice ordförande (M)

Andreas Andersen
vd Liseberg AB

Bengt Linde
ordförande i Göteborgs
Restaurangförening,
krögare

Björn Sandmark
Kulturchef
Göteborgs Stad

Carin Kindbom
vd Svenska Mässan

Dag Agård
Göteborgs
Köpmannaförbund,
vd NK

Gitte Caous
Göteborgs Stad, (S)
Ordförande

Kia Andreasson
1:a vice ordförande,
(MP)

Pär-Ola Mannefred
2:a vice ordförande,
(M)

Monika Djurner,
Ledamot, (V)

Anders Pettersson,
Ledamot, (M)

Eva Flyborg,
Ledamot, (FP)

Helena Söderbäck
Ledamot, förbunds
direktör Göteborgs
regionens Kommunal
förbund

Helene Brynfeldt
personalrepresentant,
Göteborg & Co
t o m juni

Petra Gamerdinger
personalrepresentant,
Göteborg & Co
fr o m juli

Joacim Carlson
vice vd Västsvenska
Industri- och Handelskammaren,
regionchef i Göteborg

Helena Söderbäck
vd Göteborgsregionen

Lotta Nibell
vd Got Event AB

Malin Franck
ordförande
Storhotellgruppen,
vd Radisson Riverside
hotel

Markus Oddestad
Föreningen
Göteborgshotellen,
vd Hotel Royal

Henrik Johansson
Adj, (S)

Carin Kindbom
Adj, representant
besöksnäringen, VD och
Koncernchef Svenska
Mässan

Bengt Linde
Adj, representant
besöksnäringen,
ordförande Göteborgs
Restaurangförening

Dag Agård
Adj, representant
besöksnäringen,
ordförande Göteborg
City Shopping

Malin Frank
Adj, representant
besöksnäringen,
ordförande Storhotellgruppen Göteborg

Abo Moradi
Suppleant, (S)

Anca-Maria Dumitrescu,
Suppleant, (M)

Patrik Andersson
vd Business Region
Göteborg AB

Ulf G Ryder
Stena AB

Carina Halvord
(adj)
vd Universeum

Charlotte Ljunggren
(adj)
flygplatsdirektör,
Göteborg Landvetter
Airport, Swedavia
Göteborg

Mats Nilsson
(adj) ordförande i 
Näringslivsgruppen,
Senior Vice President
Corporate Sponsring
& Events, AB Volvo

Pam Fredman
(adj)
rektor Göteborgs
universitet

Vakant
(adj)
Länsöverdirektör,
Västra Götalands län

Kerstin Billmark
Suppleant, (S)

Petra Gamerdinger
personalrepresentant

Camilla Nyman
VD Göteborg & Co
Träffpunkt AB

Jan Persson
Styrelsens sekreterare,
Göteborgs Stad

Camilla Nyman
vd Göteborg & Co

Anna Frykestig
sekreterare,
Göteborgs Stad juridiska enhet
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STYRGRUPP GÖTEBORG & CO MÖTESSTADEN

STYRGRUPP GÖTEBORG & CO TURISTSTADEN

Daniel Stenbäck
Ordförande,
Svenska Mässan

Gunilla Bökmark
Internationella avdel
ningen, Göteborgs Stad

Håkan Simonsen
Chalmers

Olle Larkö
Sahlgrenska
Akademin

Malin Erlandsson
Svenska Mässan

Malin Boshuis
SJ

Magnus Hedlund
Storhotellgruppen

Ulrika Carlsson
Ordförande,
Nordstan

Jill Söderwall
Göteborgs Hamn

Eva Sandholm
Storhotellgruppen

Jerker Dellblad
Storhotellgruppen

Britt Pettersson
Föreningen
Göteborgshotellen

Terese Wibeck
Föreningen
Göteborgshotellen

Anna-Carin Rasmusson
Svenska Mässan

Ulf Cato
Storhotellgruppen

Bert Saluäär
Föreningen
Göteborgshotellen

Christer Johansson
Göteborgs
Restaurangförening

Helena Lindholm
Göteborgs universitet

Katja Sihlbom
Swedavia

Carola Skoog
MCI

Lennart Johansson
Göteborg & Co

Maria Anderson
Svenska Mässan

Robert Arvidsson
Liseberg

Erik Edblad
Universeum

Mats Persson
Nordic Travel

Thomas Christiansen
Stena Line

Fredrik Duveskog
Strömma Turism
& Sjöfart

Ulrika Kvarnhult
Kajskjul 8

Isabella Nilsson
Göteborgs konstmuseum

Anna Vieweg
Göteborg & Co

Anders Skiöld
Göteborg & Co

Annika Hallman
Göteborg & Co
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STYRGRUPP GÖTEBORG & CO NÄRINGSLIVSGRUPPEN

STYRGRUPP GÖTEBORG & CO EVENEMANGSSTADEN

Malin Engelbrecht
Castellum
Ordförande

Camilla Nyman
VD, Göteborg & Co
Vice Ordförande

Birgitta Hohlfält
van Dalen
Akademiska Hus

Jenny Sundqvist
AstraZeneca

Eva-Lena Albihn
Business Region
Göteborg

Anders Wennberg
Chalmers

Jill Söderwall
Göteborgs Hamn

Lotta Nibell-Keating
Ordförande
Got Event

Maria Jansson
Storhotellgruppen

Linda Abrahamsson
Storhotellgruppen

Rikard Ljunggren
Fastighetsägarna
Göteborg

Stefan Eglinger
Trafikkontoret

Janne Johansson
Föreningen
Göteborgshotellen

Ulrica Ramstedt
Svenska Mässan

Johnolof Olsson
Göteborgs
Köpmannaförbund

Helena Söderbäck
Göteborgsregionen

Helena Lindholm
Göteborgs universitet

Lars Andersson
Handelsbanken

Göran Sylvesten
HIGAB

Mathias Winberg
Malmö Aviation

Patrik Lund
NCC

Ulrica Liss-Daniels
Svenska Mässan

Anna Rosengren
Göteborgs Stads
Kulturförvaltning

Marie-Louise Ljung
Göteborgs Symfoniker

Anna-Carin Rasmusson
Gothia Towers

Dennis Andersson
Gothia Cup

Mats Dynevik
Skanska,
repr. Näringslivsgruppen

Johan Larsson
Pustervik

Mats Engström
Nordea

Henrik Brättemark
PostNord

Tunde Fenander
SCA Hygiene Products

Lennart Sondén
SEB

Mats Ahdrian
Skandia

Mats Dynevik
Skanska Fastigheter
Göteborg

Daniel Werme
SKF

Anki Sande
Göteborg & Co

Birgitta L-Öfverholm
Göteborg & Co
Näringslivsgruppen

Max Markusson
Göteborg & Co

Lena T Alvling
Stena AB

Anna-Carin Rasmusson
Svenska Mässan

Helena Wiberg
Swedavia Göteborg

Anna-Karin Johansson
Swedbank

Claes Larsson
TeliaSonera

Mats Nilsson
Volvo

Jonas Eriksson
Volvo Car Corporation

Birgitta L-Öfverholm
Näringslivsgruppen

Max Markusson
Göteborg & Co
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 RSREDOVISNING FÖR GÖTEBORG & CO TRÄFFPUNKT AB,
Å
RÄKENSKAPSÅRET 2015-01-01–2015-12-31

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamheten 2015

Under 2015 beslutade Göteborgs Stad i nära samverkan
med samtliga delägare att göra bolaget 100 % offentligt
ägt. Under förutsättning tillstyrkan i förbundsfull
mäktige för Göteborgsregionens Kommunalförbund i
februari 2016 förvärvas även förbundets aktier. Samtliga
förvärv tillträds under våren 2016 varvid bolaget blir
100 % ägt av Göteborg & Co Kommunintressent AB.
Det skapar förutsättningar för att fullfölja kommunfull
mäktiges beslut att genom en omvänd fusion samman
läggas bolaget med Göteborg & Co Kommunintressent AB
varvid bolaget från och med 2017-01-01 kommer utgöra
moderbolag i klustret Turism, Kultur och Evenemang,
under namnet Göteborg & Co AB.

Göteborg & Co Träffpunkt AB har till uppgift att mark
nadsföra och medverka i utvecklingen av Göteborg som
turist-, mötes- och evenemangsstad. Bolagets omsättning
fluktuerar mellan åren beroende på mängden evenemang
och uppdrag.
Göteborg & Co Träffpunkt AB ska vara en, i interna
tionell jämförelse, ledande samverkansplattform för
destinationsutveckling.
Styrelsen och verkställande direktören bedömer att
verksamheten är i linje med kommunens ändamål med
sitt ägande av bolaget och att bolaget har följt de principer
som framgår av 3 § i bolagsordningen.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Göteborg & Co Träffpunkt AB ägs av
Göteborg & Co
Kommunintressent AB............................... 50 %
Göteborgsregionens
Kommunalförbund ..................................... 15 %
Västsvenska Industri- och
Handelskammaren ...................................... 5 %
Stiftelsen Svenska Mässan ........................5 %
Stena Line AB ...................................................5 %
Storhotellgruppen i Göteborg....................5 %
AB Göteborgs Köpmannakonsult ............5 %
Föreningen Göteborgshotellen.................5 %
Visita/Göteborgs
Restaurangförening ......................................5 %
Göteborg & Co Kommunintressent AB
ägs av Göteborgs Stadshus AB till 100%.
Göteborgs Stadshus AB, organisations
nummer 556537-0888, med säte i
Göteborg, upprättar koncernredovisning.

NÅGRA VIKTIGA HÄNDELSER

PERSONAL

•

 ommunfullmäktige tillstyrkte i december förslaK
gen som innebär att bolaget blir 100% offentligt ägt

•

 olvo Ocean Race genomfördes mycket framgångsV
rikt med 335 000 besök till evenemangsområdet i
Frihamnen. Där stadens syfte var att skapa en
plattform för att visa stadsutveckling och innovativa lösningar i samverkan med näringslivet, som
exempelvis invigningen av Electricity

•

 ubileumsplanen 2021 genomförde fokusåret
J
”Av och med unga” och avslutade ett antal förstudier
som initierats inom projektet

Göteborg & Co ska vara en attraktiv arbetsplats.
Bolaget vill uppfattas som en nyskapande, kreativ och
professionell organisation som arbetar aktivt och målfokuserat med tydlig värdegrund. Medarbetarenkätens
resultat visar att bolagets medarbetare är engagerade
och motiverade samt upplever att de gör ett meningsfullt arbete. Att fortsatt utveckla arbetet med att skapa
goda förutsättningar för medarbetare och ledare är
viktigt eftersom det hjälper oss att vara en attraktiv
arbetsgivare och att leverera tjänster och produkter
av hög kvalitet.

•

 merica’s Cup Challenge blev ännu ett världsevene
A
mang i segling och avslutade sommaren, återigen
med Frihamnen som evenemangsområde

FÖR DEN FRAMTIDA UTVECKLINGEN
P RIORITERAR BOLAGET
•

 ördjupad samverkan med Göteborgsregionen
.F
och Västra Götalandsregionen

•

 tveckling av nya turistiska produkter
U
och koncept

•

 ötesstadens värvningsarbete när konkurrens
M
kraften har stärkts tack vare investeringar i ny
kapacitet med nya möjligheter att attrahera stora
arrangemang

Övergripande destinationsutveckling
Besöksnäringen har upplevt ett rekordår med en ökning
av gästnätter på cirka 10 procent. Aldrig förr har så
många besökt och övernattat i destinationen Göteborg.
Det har varit ett mycket starkt mötes- och evenemangsår.
Turismen gynnades av låga räntor och starkare valuta
kurser för euro och pund. Storstadssemester är en inter
nationell trend som märks i att alla tre svenska storstäder
ökat kraftigt. De senaste årens välbehövliga investeringar
i hotellkapacitet i Göteborg har fyllts upp samtidigt som
lönsamheten stigit.
Mötesåret har varit exceptionellt bra med flera inter
nationella kongresser, en 20-procentig ökning av antalet
delegatdygn och ett värvningsarbete inför kommande år
som har överträffat alla mål. Evenemangsåret präglades av
genomföranden där Volvo Ocean Race var ojämförligt störst.
Marknadsföringen på de viktigaste utlandsmark
naderna har för första året samordnats med Turistrådet
Västsverige och Visit Sweden. Detta samt bra tillgänglig
het med nya flyg- och tågförbindelser skapade intresse för
Göteborg och regionen.
Göteborg har aldrig tidigare varit så attraktivt för
internationella besökare. Andelen utländska gäster har
växt i snabbare takt än de inhemska och andelen steg
under 2015 för första gången över 30 procent. Även detta
en milstolpe.

•

 amordna destinationens arbete med stadens
S
Jubileumsplan 2021

•

 venemangsstadens värvning av nya samt
.E
utveckling av befintliga evenemang

•

Planering av genomförande EM i Ridsport 2017

•

 tveckla de nya samverkansformerna med
U
privata partners och tidigare ägare i Besöks
näringens Forum

RISK- OCH OSÄKERHETSFAKTORER
•

 inansiell oro och säkerhetsläget i omvärlden
F
kan påverka internationella resandet negativt

•

 ångsiktigt hållbara lösningar krävs för finans
L
iering av återkommande evenemang och
särskilda satsningar

Sjukfrånvaron är historiskt sett låg och är så även i år.
Resultaten från hälsoprofilbedömningarna är ett
komplement till medarbetarenkät, arbetsmiljörond
(fysisk arbetsmiljö) och medarbetarsamtal. Årets
resultat är generellt bra med färre i åtgärdsgrupp A+B
(stort behov eller behov av livsstilsförändring eller
åtgärd) än vid föregående mätning (genomfördes för
3 år sedan). Något fler upplever stress i arbetet och
en stressig livssituation men siffrorna är fortfarande
relativt låga. Som ett led i arbetsmiljöarbetet och för
att främja fortsatt låg sjukfrånvaro har bolaget under
hösten erbjudit föreläsningar inom ämnet stress och
stresshantering. I början av året införde Bolaget även
personalvårdsprogram via SOS International.
Då många av bolagets medarbetare agerar som
bolagets företrädare gjordes under 2015 en särskild
satsning på presentationsteknik. Utvecklingsinsatsen
genomfördes i tre steg och innefattade utbildning i
innehåll, tekniska verktyg och retorik. Ett 70-tal med
arbetare deltog.

MILJÖ
Bolagets verksamhet är inte tillstånds eller anmälnings
pliktig enligt miljöbalken. Göteborg & Co ska genom ett
långsiktigt och integrerat miljö- och hållbarhetsarbete
sträva efter att förebygga och minimera negativ p
 åverkan
från verksamheten och som samverkansplattform bidra
positivt till utvecklingen i stad och region.
Miljöarbetet bedrivs systematiskt utifrån Svensk Miljöbas nationella miljöledningsstandard och ska präglas av
ständiga förbättringar.
En miljörevision har gjorts under året och bolaget har
återigen förnyat sitt miljödiplom. Under 2015 inleddes arbetet med att ta fram en hållbarhetsstrategi för
bolaget och destinationsuppdraget.

52

53

RESULTAT OCH STÄLLNING

BALANSRÄKNING

Not

2015-12-31

2014-12-31

6

1 363 649

1 657 778

9

146 000

146 000

1 509 649

1 803 778

728 617

856 378

Bolagets utveckling vad gäller några centrala resultatmått och nyckeltal framgår av följande uppställning (belopp i tkr):
TILLGÅNGAR
2015

2014

2013

2012

2011

249 874

199 933

265 748

197 281

234 518

Resultat efter finansiella poster

-1 166

1 237

427

-3 071

3 944

Balansomslutning

68 540

68 605

96 021

77 671

86 056

Soliditet *

26,9 %

28,6 %

19,7 %

24,5 %

25,2 %

140

139

140

136

133

1 785

1 438

1 898

1 451

1 763

Rörelseintäkter

Medelantal anställda
Omsättning per anställd

2014

2013

2012

2011

2010

Total turistomsättning Mkr

24 200

22 900

22 100

21 700

21 500

21 000

Marknadsandel av kommersiella gästnätter
på hotell och vandrarhem

11,0 %

10,7 %

10,4 %

10,4 %

10,4 %

10,5 %

4 400

4 050

3 740

3 601

3 504

3 387

17 600

16 700

16 100

15 900

15 800

15 500

För år 2015 redovisas prognosvärden, för övriga år redovisas utfall.

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager, handelsvaror

5 190 980

5 794 061

52 613 533

46 706 585

Skattefordran

2 844 762

2 931 478

Övriga fordringar

2 229 920

1 228 660

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

11

2 579 028

8 438 355

65 458 223

65 099 139

843 044

845 843

Summa omsättningstillgångar

67 029 884

66 801 360

Summa tillgångar

68 539 533

68 605 138

Aktiekapital (30 000 aktier)

3 000 000

3 000 000

Reservfond

1 208 540

1 208 540

4 208 540

4 208 540

11 749 504

11 608 652

5 994

140 852

11 755 498

11 749 504

Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank

Eget kapital

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Bundet eget kapital

11 749 504

Årets resultat

5 994
11 755 498

Fritt eget kapital

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 11 755 498 kr.

Balanserade vinstmedel

I övrigt framgår bolagets resultat av verksamheten under året, samt ställningen vid årets slut av efterföljande
resultat- och balansräkning.

RESULTATRÄKNING
Rörelseintäkter

Not
1

Kostnad för sålda tjänster

Årets resultat

2015

2014

249 873 548

199 932 997

-16 351 798

-15 330 764

Summa eget kapital

12

15 964 038

15 958 044

Obeskattade reserver

13

3 203 122

4 698 600

15 225 615

16 491 966

7 857 009

3 258 737

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

Övriga externa kostnader

2–3

-152 932 267

-103 016 632

Personalkostnader

4–5

-81 165 312

-79 928 695

-583 867

-737 166

-251 033 244

-199 013 257

-1 159 696

919 740

9 931

329 517

-16 459

-12 615

-1 166 224

1 236 642

Poster inom linjen
Ställda säkerheter

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

6

Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat
Ränteintäkter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner

7

1 495 478

-668 000

Skatt på årets resultat

8

-323 260

-427 790

5 994

140 852

Årets resultat

10

EGET KAPITAL OCH SKULDER

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Summa kronor:

Andra långfristiga värdepapper

Fordringar bolag o nämnder inom Gbg Stad
2015

Balanserad vinst

Finansiella anläggningstillgångar

Kundfordringar

TURISTUTVECKLING I GÖTEBORGSREGIONEN

Antal sysselsatta inom rese- och turistnäringen

Inventarier

Kortfristiga fordringar

* Eget kapital + 78 % av obeskattade reserver/balansomslutning från och med 2012, (73,7 % för tidigare år).

Antal gästnätter, 1000-tal

Materiella anläggningstillgångar

Skulder till bolag o nämnder inom Gbg Stad
Övriga kortfristiga skulder

1 321 301

1 399 362

24 968 448

26 798 429

Summa kortfristiga skulder

49 372 373

47 948 494

Summa eget kapital och skulder

68 539 533

68 605 138

700 000

700 000

Inga

Inga

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Spärrade bankmedel (avseende resegarantier)
Ansvarsförbindelser

14
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KASSAFLÖDESANALYS

2015

2014

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster

-1 166 224

1 236 642

583 867

907 059

Betald skatt

-236 544

-237 740

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

-818 901

1 905 961

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet

Förändringar av rörelsekapital
Varulager

127 761

Kortfristiga fordringar
Kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-146 756

-445 799

26 512 991

1 423 879

-28 224 797

286 940

47 399

Investeringsverksamheten
Investering i inventarier

-289 739

-44 009

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-289 739

-44 009

-2 799

3 390

Likvida medel vid årets början

845 843

842 453

Likvida medel vid årets slut

843 044

845 843

Årets kassaflöde

Skatter

Kassaflödesanalys

Periodens skattekostnad eller skatteintäkt består
av aktuell och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är den
skatt som beräknas på det skattepliktiga resultatet för
en period. Uppskjuten skatt beräknas utifrån den s.k.
balansansatsen, vilket innebär att en jämförelse görs
mellan redovisade och skattemässiga värden på bolagets
tillgångar respektive skulder. Skillnaden mellan dessa
värden multipliceras med aktuell skattesats, vilket ger
beloppet för den uppskjutna skattefordringen/-skuld
en. Uppskjutna skattefordringar redovisas i balans
räkningen i den omfattning det är sannolikt att belopp
en kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga resultat.

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod.
Det redovisade kassaflödet omfattar endast transak
tioner som medför in- eller utbetalningar. Med lik
vida medel avses kassa och bank. Tillgodohavande på
koncernkonto redovisas bland Fordringar bolag och
nämnder inom Gbg Stad (not 10).

Leasing
Samtliga leasingavtal redovisas som operationella
leasingavtal, vilket innebär att leasingavgiften fördelas
linjärt över leasingperioden.

Not 1

Moderbolag
Göteborg & Co Träffpunkt AB ägs till 50% av Göteborg
& Co Kommunintressent AB (556427-8751), som se
dan 18 december 2014 i sin tur ägs till 100% av Göte
borgs Stadshus AB (556537-0888).
Under året har Göteborg & Co Kommunintressent
AB köpt VD tjänster av Göteborg & Co Träffpunkt
AB’s VD. Dessa kostnader uppgår till 1 216 996
kronor. Intäkterna kommer till 13% (2014: 6%) från
andra Göteborgs Stadshus-bolag och 9% (2014:5%)
av kostnaderna för posterna ”kostnader för sålda
tjänster” samt ”övriga externa kostnader” går till
andra Göteborgs Stadshus-bolag.

Rörelseintäkter

Uppdragsersättning från Göteborgs Stad

NOTER TILL BALANS- OCH RESULTATRÄKNING

Redovisningsprinciper

Fordringar

Göteborg & Co Träffpunkt AB tillämpar Årsredo
visningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (”K3”).

Fordringarna är upptagna till de belopp varmed de
beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder är upp
tagna till nominella belopp om icke annat framgår av
nedanstående notanteckningar.

Avskrivningar

Intäkter

Avskrivningar enligt plan grundas på anläggning
arnas ursprungliga anskaffningsvärde och fördelas
över den beräknade ekonomiska livslängden. Inven
tarier skrivs av med 20 % per år då deras ekonomiska
livslängd bedöms vara 5 år.
Skillnaden mellan avskrivningar enligt plan och
bokförda avskrivningar redovisas som boksluts
disposition.

Uppdragsersättning från Göteborgs Stad intäktsförs
det år de kostnader uppstår som ersättningen skall
kompensera.
Intäkter från försäljning av paketresor intäktsförs
vid bokningstillfället eftersom allt arbete hänförligt till
transaktionen då har utförts.
Bolaget vinstavräknar utförda tjänsteuppdrag
med fast pris när arbetet avslutas. Detta innebär att
pågående tjänsteuppdrag värderas i balansräkningen
till direkt nedlagda utgifter samt med avdrag för
fakturerade dellikvider.
Övriga intäkter redovisas när inkomsten kan
beräknas på ett tillförlitligt sätt och när huvudsakligen
alla risker och rättigheter som är förknippade med
ägandet övergått till köparen, vilket normalt inträffar i
samband med leverans av varor eller tillhandahållande
av tjänster.

Varulager
Varulagret har värderats enligt lägsta värdets princip,
d v s till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt
värde. Vid bestämmande av anskaffningsvärde har
först-in-först-ut-principen tillämpats. Verkligt värde
utgörs av beräknat försäljningsvärde med avdrag för
beräknad försäljningskostnad.

2015

2014

118 892 000

117 352 992

Intäkter från tjänsteförsäljning

35 474 113

34 111 032

Marknadsföringsersättning, projektmedel och övriga intäkter från ägare
och intressenter

95 507 435

48 468 973

249 873 548

199 932 997

Not 2

Arvode och kostnadsersättningar

Revisionsuppdrag Deloitte AB
Revisionsuppdrag Ernst & Young AB
Revisionsuppdrag Stadsrevisionen

2015

2014

0

80 455

95 000

0

111 100

0

47 115

31 166

Revisionsverksamhet utöver
Revisionsuppdrag Deloitte AB
Revisionsverksamhet utöver
Revisionsuppdrag Ernst & Young AB

10 250

0

Skatterådgivning Deloitte AB

91 300

53 000

Med revisionsuppdrag avses lagstadgad granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning. Med begreppet revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget avses sådan
granskning av förvaltning eller ekonomisk information som följer av författning, bolagsordning, stadgar eller avtal
och som utmynnar i en rapport eller någon annan handling utöver revisionsberättelsen samt rådgivning eller annat
biträde som föranleds av iakttagelser vid ett granskningsuppdrag. Övriga tjänster är sådana tjänster som inte hänförs till vare sig revisionsuppdrag, revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget eller skatterådgivning.
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Not 3

Leasing

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

Majoriteten av leasing är från Kommunleasing i Göteborg AB och objekten är skrivare och kopiatorer. Bolaget
leasar även en bil från Gatubolaget Göteborg vars kontrakt går ut 2016. Resterande leasing är kaffemaskiner
och leasas från Job Meal. Det förekommer inga indexklausuler i avtalen. I vissa avtal kan det förekomma
förlängning av avtal.
2015

2014

156 920

208 940

Inom ett år

92 209

118 150

Två till fem år

66 955

70 875

0

0

Räkenskapsårets betalda leasing
Avtalade framtida leasingavgifter:

Senare än fem år

2015
Styrelseledamöter
Ledningsgrupp

Not 6

Personal
2015

Varav män

Antal

Varav män

7

29%

15

60 %

11

27 %

11

27 %

Inventarier

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljning / utrangering

Not 4

2014

Antal

2015-12-31

2014-12-31

13 260 206

13 857 039

289 739

44 009

-749 139

-640 842

Utgående anskaffningsvärden

12 800 806

13 260 206

Ingående planenliga avskrivningar

11 602 428

11 336 213

583 867

737 166

-749 139

-470 951

11 437 156

11 602 428

1 363 649

1 657 778

2014

Män

41

39

Kvinnor

99

100

Årets planenliga avskrivningar

140

139

Försäljning / utrangering

Medelantalet anställda enligt ovan har beräknats i relation till företagets normala årsarbetstid.

Utgående planenliga avskrivningar

För att ge en mer fullständig bild av sysselsättningen i företaget framgår nedan antalet personer som under

Utgående planenligt restvärde

året varit tillsvidareanställda respektive haft en tidsbegränsad anställning t.ex. projektanställning, säsongs
anställning, vikariat eller uppdragstagare.

Not 7
Antal årsarbeten

Antal personer

Tillsvidareanställd personal

96

105

Visstidsanställd personal / Uppdragstagare

44

328

140

433

Not 5

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Förändring av periodiseringsfond

Förändring överavskrivningar

Not 8
2015

Bokslutsdispositioner

Aktuell skatt

Löner och andra ersättningar

2 464 294

2 348 247

Uppskjuten skatt

Sociala kostnader

1 551 556

1 509 462

Skatt på årets resultat

(625 524)

(620 992)

Varav pensionskostnader

2014
-343 000

35 478

-325 000

1 495 478

-668 000

Skatt på årets resultat

2014

Styrelse, VD och vVD

2015
1 460 000

2015

2014

-323 260

-236 544

0

-191 246

-323 260

-427 790

329 254

568 642

Avstämning årets skattekostnad
Övrig personal

Redovisat resultat före skatt

Löner och andra ersättningar

51 652 662

51 387 713

Skatt beräknas med skattesats 22%

-72 436

-125 101

Sociala kostnader

21 999 209

21 328 079

Skatteeffekt av ej avdrasgilla kostnader

-244 589

-296 886

Varav pensionskostnader

(4 803 935)

(4 685 838)

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter

0

198 787

Uppskjuten skatt

0

-191 246

Schablonintäkt på periodiseringsfonder

Totalt

-6 235

-13 343

-323 260

-427 790

Löner och andra ersättningar

54 116 956

53 735 960

Sociala kostnader

23 550 765

22 837 541

Uppskjuten skatt redovisas i balansräkningen på temporära skillnader avseende inbetalade pensionsförsäk-

(5 306 830)

ringar. Effekten på årets resultat är 0 kronor.

Varav pensionskostnader

(5 429 459)

Beträffande bolagets VD är uppsägningstiden 6 månader. Om bolaget säger upp avtalet är VD utöver lön under
uppsägningstiden berättigad till ett avgångsvederlag på 18 månadslöner.
VD har en premiebestämd tjänstepension och är inte utlovad någon slutlig pensionsnivå.
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Not 9

Andra långfristiga värdepapper

Svensk Turism AB

2015-12-31

2014-12-31

146 000

146 000

2015-12-31

2014-12-31

45 712 953

44 554 575

Kvotvärde är för ovanstående aktier 100 kr / st.

Not 10

Fordringar bolag och nämnder inom Gbg Stad

Av posten utgör tillgodohavande på koncernkontot

Not 11

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2015-12-31

Personalrelaterade
Hyreskostnader

101 231

101 186

1 549 677

1 578 867

Projektrelaterade
Övrigt

Not 12

0

5 174 703

928 120

1 583 599

2 579 028

8 438 355

Eget kapital

Ingående balans

Aktiekapital

Reservfond

Balanserade
vinstmedel

3 000 000

1 208 540

11 608 652

140 852

140 852

-140 852

11 749 504

5 994

Vinstdisposition
Årets vinst
Utgående balans

Not 13

2014-12-31

Årets resultat

5 994
3 000 000

1 208 540

Obeskattade reserver

Ackumulerade överavskrivningar

2015-12-31

2014-12-31

289 522

325 000

Periodiseringsfond 2009

0

1 660 000

Periodiseringsfond 2010

1 290 000

1 290 000

Periodiseringsfond 2011

1 065 600

1 065 600

Periodiseringsfond 2014

358 000

358 000

Periodiseringsfond 2015

200 000

0

3 203 122

4 698 600

Not 14

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Personalrelaterade
Projektrelaterade
Övrigt

2015-12-31

2014-12-31

6 832 580

8 679 622

13 301 338

11 096 004

4 834 530

7 022 803

24 968 448

26 798 429

GÖTEBORG DEN 2 FEBRUARI 2016
Birgitte Caous, Ordförande
Kia Andersson
Pär-Ola Mannefred
Monica Djurner
Eva Flyborg
Anders Pettersson
Helena Söderbäck
Camilla Nyman, VD
Vår revisionsberättelse har lämnats den 2 februari 2016.
Ernst & Young AB
Hans Gavin, Auktoriserad revisor
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
GÖTEBORG & CO
KOMMUNINTRESSENT AB
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näringen. Under 2015 etablerades den g rundläggande
samverkansplattformen Besöksnäringens forum vars
syfte är att vara det privata näringslivets språkrör för
besöksnäringen i sin helhet och på strategisk och t aktisk
nivå arbeta med destinationsutveckling kopplad till
näringsutveckling. I forumet representeras olika grup
peringar inom besöksnäringen (boende, möten, restau
rang, shopping, färjenäring) samt Göteborgsregionens
kommunalförbund. Fyra av medlemmarna är adjun
gerande till Kommunintressents styrelse.
Med bakgrund av förstärkt lagstiftning inom upphand
lingsområdet beslöt bolaget 2015 att förvärva närings
livets aktier i Göteborg & Co Träffpunkt i syfte att göra det
100 procent offentligt ägt. Inför 2017 planeras b
 olaget att
f usioneras med Göteborg & Co Träffpunkt AB i syfte att
skapa än bättre möjligheter för klustret att bidra till ut
vecklingen av Göteborg och Göteborgsregionensom fram
gångsrik destination för turism, möten och e venemang.

ISM, KULTUR OCH

EV

EN

EM

Gitte Caous
Göteborgs Stad, (S)
ordförande

Monika Djurner
1:e vice ordförande, (V)

Pär-Ola Mannefred
2:a vice ordförande,
(M)

Anders Pettersson
Ledamot, (M)

Kia Andreasson
Ledamot, (MP)

Henrik Johansson,
Ledamot, (S)

Eva Flyborg
Ledamot, (FP)

Abo Moradi
Suppleant, (S)

Anca-Maria Dumitrescu
Suppleant, (M)

Kerstin Billmark
Suppleant, (S)

Carin Kindbom
Adj, representant
besöksnäringen, VD
och Koncernchef
Svenska Mässan

Bengt Linde
Adj, representant
besöksnäringen,
ordförande Göteborgs
Restaurangförening

Dag Agård
Adj, representant
besöksnäringen,
ordförande Göteborg
City Shopping

Malin Frank
Adj, representant
besöksnäringen,
ordförande Storhotellgruppen Göteborg

Timo Strandeberg
Personalrepresentant

Anastassios Grozos
Personalrepresentant

Johanna Hector
Personalrepresentant

Anders Ingemarsson
Suppleant personalrepresentant

Rasmus Hollosy
Lamberg, Suppleant
personalrepresentant

Petra Gamerdinger
Suppleant personalrepresentant

Camilla Nyman
tf VD Göteborg & Co
Kommunintressent AB

A
NG

K

Sedan kommunfullmäktige beslutat om en ny bolags
struktur för Göteborgs Stads bolag utsågs Göteborg & Co
Kommunintressent AB att från januari 2015 vara moderbo
lag i klustret Turism, Kultur och Evenemang. I klustret ingår
Got Event, Göteborgs Stadsteater, Liseberg, och Göteborg
& Co Träffpunkt. Syftet med den nya bolagsstrukturen är
att förbättra förutsättningarna för ägarstyrning och upp
följning genom en mer lättöverskådlig bolagssektor.
Bolagets uppdrag är att på övergripande strategisk nivå
och i nära samverkan med övriga klusterbolag medverka
till att stärka och utveckla besöksnäringen i Göteborg och
Göteborgsregionen samt att bidra till besöksnäringens ut
veckling i Västra G
 ötalandsregionen. Vidare har b
 olaget
ett ägaruppdrag vilket bland annat innebär ansvar för
att planera och genomföra strateg iska ägardialoger
med klusterbolagens styrelser samt samordna klustrets
verksamhet där det är möjligt och lämpligt. Dotterbola
gen kommer i klusterstrukturen fortsatt att u
 tifrån sina
respektive ägardirektiv självständigt utveckla och driva
sina verksamheter. Formerna för ägarstyrning kommer
att fortsatt utvecklas i syfte att stärka klustret.
En viktig roll för bolaget är att samverka med besöks

STYRELSE GÖTEBORG & CO KOMMUNINTRESSENT AB

Jan Persson
Styrelsens sekreterare,
Göteborgs Stad
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 RSREDOVISNING FÖR GÖTEBORG & CO
Å
KOMMUNINTRESSENT AB,
RÄKENSKAPSÅRET 2015-01-01–2015-12-31
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
KONCERN- OCH ÄGARFÖRHÅLLANDE

VIKTIGA HÄNDELSER 2015

BOLAGETS P RIORITERADE FRÅGOR 2016

Göteborg & Co Kommunintressent AB är helägt av Göteborgs
Stadshus AB (org.nr: 556537-0888) till 100% med säte i Göteborg.

Aktierna i Got Event AB, Liseberg AB och Göteborgs
Stadsteater AB förvärvades den 2 januari 2015.
Den slutgiltigt fastställda köpeskillingen uppgick
till för Got Event AB 36 661 000 kronor, Liseberg AB
830 288 000 kronor och Göteborgs Stadsteater AB
26 192 120 kronor. Köpeskillingen motsvarade bolagets/koncernens egna kapital per 31 december 2014.
Förvärvet har finansierats med aktieägartillskott från
Göteborgs Stadshus AB.

•

Utarbeta Stadens mål för besöksnäringen.

•

 ortsätta arbetet med att etablera klustret
F
”Turism, Kultur & Evenemang”.

•

 örbereda för omvänd fusion med Göteborg & Co
F
Träffpunkt AB.

Göteborg & Co Kommunintressent AB äger 100% av aktierna i Got
Event AB (org.nr: 556015-9823), Liseberg AB (org.nr: 556023-6811)
och Göteborgs Stadsteater AB (org.nr: 556016-7875) samt 50% av
aktierna i Göteborg & Co Träffpunkt AB.
Moderbolaget Göteborgs Stadshus AB (org.nr: 556537-0888)
upprättar koncernredovisning.

Den 28 april 2015 fattade styrelsen beslut att förvärva
näringslivets aktier i Göteborg & Co Träffpunkt AB i
syfte att göra det 100% offentligt ägt. Göteborg Stads
kommunfullmäktige beslöt tillstyrka beslutet den
4 december 2015. Aktierna tillträds under våren 2016.

FÖRETAGETS UPPGIFT/VERKSAMHET
Bolaget har under 2015 succesivt byggts upp som moder
bolag i klustret Turism, Kultur och Evenemang. Vid
bolagsstämman 2015 godkändes bolagets nya bolagsord
ning och nya ägardirektiv i linje med dess nya roll.
Av ägardirektivet för Göteborg & Co Kommunintres
sent AB av framgår att bolaget i huvudsak har följande
arbetsuppgifter:
•

•

•

•

•

Moderbolaget fastställer i nära samverkan med
berörda kommunala bolag principer för värvning
och genomförande av evenemang och svarar för en
aktiv samordning och uppföljning av evenemangs
verksamheten.

•

Moderbolaget ska utifrån ett hela staden perspek
tiv besluta om större och strategiskt betydelsefulla
evenem ang och lämna förslag om finansiering.
A nsvarar för prioritering av centralt avsatta medel
för evenemangsverksamheten.

Moderbolaget ska utarbeta förslag om stadens mål
för besöksnäringen inom turism, kultur, evenemang
samt möten/kongresser/konferenser. Målet ska fast
ställas av kommunfullmäktige.
Strategier för att nå stadens mål utformas av berörda
bolag och nämnder och genomförs inom ramen för
deras respektive uppdrag. Moderbolagets uppdrag
är att följa i vilken utsträckning strategierna stödjer
målen för besöksnäringen.
Moderbolaget ska på övergripande nivå ansvara för
med vilket budskap staden ska marknadsföras som
destination, nationellt och internationellt. Berörda
bolag genomför marknadsföringen kopplad till
bolagens egna uppdrag.
Moderbolaget ska på övergripande nivå svara för
omvärldsbevakning och FoU och samverka med
m otsvarande organisationer på nationell och

internationell nivå.

•

Moderbolaget beslutar om anslag/bidrag till Träff
punkt AB och svarar för att medel anslås som är i
överensstämmelse med bolagets ändamål.

•

På uppdrag av kommunfullmäktige ska bolaget sva
ra för beredning av ärenden som har samband med
destinationsnäringens utveckling.

Bolaget har arbetat med de förekommande uppgifter som
följer av ägardirektiv och rollen som moderbolag i klust
ret. Utöver det har bolaget skapat organisatoriska förut
sättningar för att långsiktigt fullgöra uppdraget.
Under 2015 har Camilla Nyman tjänstgjort som tillför
ordnad verkställande direktör för bolaget.
Styrelsen bedömer att verksamheten är i linje med kom
munens ändamål med sitt ägande av bolaget och att bolaget
har följt de principer som framgår av 3 § i bolagsordningen.

Styrelsen har under året beslutat om en omvänd f usion
där bolaget fusioneras med Göteborg & Co Träffpunkt
AB. Fusionen är avhängig ett 100% ägande av Göteborg
& Co Träffpunkt AB. Kommunfullmäktige har tillstyrkt
beslutet och även tillstyrkt bolagets beslut att förvärva
Göteborgsregionens Kommunalförbunds (GR) aktier
(15%). GRs förbundsfullmäktige tar ställning till av
yttring av aktierna i februari 2016 och om den tillstyrks
kan fusionen genomföras vid årsskiftet 2016–2017.
Bolagets resultat består i allt väsentligt av en utdel
ning från Liseberg AB som ska tillföras Göteborgs
Stadshus AB enligt beslut i kommunfullmäktige.
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RESULTAT OCH STÄLLNING

RESULTATRÄKNING

Bolagets utveckling vad gäller några centrala resultatmått och nyckeltal framgår av följande uppställning (belopp i tkr):

Rörelseintäkter

2015

2014

2013

2012

2011

Rörelseintäkter

7 034

0

0

0

0

Resultat efter finansiella poster

1 950

-214

0

0

0

980 549

250

358

358

358

97,4%

57,6%

100%

100%

100%

Balansomslutning
Soliditet *

* Eget kapital + 78 % av obeskattade reserver/balansomslutning från och med 2012, (73,7 % för tidigare år).

Övriga externa kostnader
Personalkostnader

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Balanserad vinst
Årets resultat
Summa kronor:

952 734 745
1 766 590
954 501 335

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att:
till aktieägarna tilldelas

1 393 200

i ny räkning balanseras

953 108 135

Summa kronor:

954 501 335

Den föreslagna utdelningen reducerar bolagets soliditet till 97,2%. Styrelsen anser att den föreslagna
vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer
storleken av det egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbe-hov, likviditet och ställning i övrigt.
Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3§ 2-3 st.
Styrelsen föreslår att betalningsdagen för utdelningen bestäms den 4 mars 2016

Koncernbidrag har lämnats till
Göteborgs Stadshus AB
Koncernbidrag har erhållits från
Liseberg AB
Got Event AB
Aktieägartillskott har erhållits från
Göteborgs Stadshus AB
Aktieägartillskott har lämnats till
Liseberg AB
Got Event AB

kkr
86 000
kkr
76 000
10 000
kkr
59 800
kkr
52 000
7 800

I övrigt framgår bolagets resultat av verksamheten under året, samt ställningen vid årets slut
av efterföljande resultat- och balansräkning

1

Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat
Resultat från andelar i koncernföretag

2

Ränteintäkter
Resultat före skatt
Bokslutsdispositioner

3

Skatt på årets resultat

4

Årets resultat

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Not

2015

2014

7 034 000

0

-6 278 714

-214 188

-198 947

0

-6 477 661

-214 188

556 339

-214 188

1 393 200

0

957

0

1 950 496

-214 188

-139 324

0

-44 582

0

1 766 590

-214 188
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BALANSRÄKNING

Not

2015-12-31

2014-12-31

TILLGÅNGAR
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

5

Summa anläggningstillgångar

953 191 120

250 000

953 191 120

250 000

Övriga fordringar
Summa kortfristiga fordringar
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

Andelar i koncernföretag

Koncernredovisning upprättas inte med hänvisning
till undantaget till Årsredovisningslagen 7 kap. 2 §.

Andelar i dotterföretag redovisas till anskaff
ningsvärde. Utdelning från dotterföretag redovisas
som intäkt när rätten till utdelning bedöms som säker
och kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Redovisningsprinciper

27 235 792

0

122 086

0

Koncernbidrag

27 357 878

0

27 357 878

0

980 548 998

250 000

Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som
bokslutsdisposition i resultaträkningen. Erhållna
aktieägartillskott redovisas direkt mot fritt eget ka
pital.

Kortfristiga fordringar
6

Allmän information

Göteborg & Co Kommunintressent AB tilläm
par Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bok
föringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (”K3”).

Omsättningstillgångar
Fordringar bolag och nämnder inom Gbg Stad

NOTER TILL BALANS- OCH RESULTATRÄKNING

Intäkter

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Aktiekapital (1 000 aktier)

100 000

100 000

Intäkter redovisas till det verkliga värdet av den
ersättning som erhållits eller kommer att erhållas,
med avdrag för mervärdeskatt, rabatter, returer och
liknande avdrag.

Reservfond

250 000

250 000

Skatter

350 00

350 000

952 734 745

7 813

1 766 590

-214 188

954 501 335

-206 375

Periodens skattekostnad eller skatteintäkt består
av aktuell och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är den
skatt som beräknas på det skattepliktiga resultatet för
en period. Uppskjuten skatt beräknas utifrån den s.k.
balansansatsen, vilket innebär att en jämförelse görs
mellan redovisade och skattemässiga värden på bo
lagets tillgångar respektive skulder. Skillnaden mel
lan dessa värden multipliceras med aktuell skattesats,
vilket ger beloppet för den uppskjutna skattefordrin
gen/-skulden. Uppskjutna skattefordringar redovisas
i balansräkningen i den omfattning det är sannolikt
att beloppen kan utnyttjas mot framtida skatteplik
tiga resultat.

Eget kapital
Bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserade vinstmedel
Årets resultat

Summa eget kapital

7

954 851 335

143 625

Obeskattade reserver

8

139 324

0

366 275

20 156

25 141 282

69 219

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till bolag och nämnder inom Gbg Stad
Skatteskuld

44 582

0

6 200

17 000

25 558 339

106 375

980 548 998

250 000

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
Poster inom linjen

Fordringar och skulder
Fordringarna och skulder är upptagna till nominella
belopp om icke annat framgår av nedanstående not
anteckningar.

Försäljning till och från koncernföretag
Intäkterna kommer till 100% (2014 0%) från andra
Göteborgs Stadshusbolag och 63% av posten "övriga
externa kostnader" (2014 81%) går till andra Göteborgs
Stadshusbolag.
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Not 1

Medelantal anställda, löner och andra ersättningar och sociala kostnader

Not 5

Andelar i koncernföretag

Under verksamhetsåret har bolaget inte haft några anställda.
Ingående anskaffningsvärde
Förvärv

Löner och andra ersättningar födelade mellan styrelseledamöter och anställda
2015

2014

Utgående Anskaffningsvärde

Styrelse
Löner och andra ersättningar

-151 288

0

-47 569

0

(0)

(0)

Löner och andra ersättningar

0

0

Sociala kostnader

0

0

(0)

(0)

-151 288

0

Sociala kostnader
Varav pensionskostnader
Övrig personal

Varav pensionskostnader

Totalt
Löner och andra ersättningar
Sociala kostnader
Varav pensionskostnader

Not 2

-47 659

0

(0)

(0)

2015

2014

-1 393 200

0

2015

2014

Erhållna koncernbidrag

86 000 000

0

Lämnat koncernbidrag

-86 000 000

0

-139 324

0

-139 324

0

Not 4

250 000

250 000

893 141 120

0

59 800 000

0

953 191 120

250 000

2015-12-31

2014-12-31

Antal
andelar

Kapital
andel %

Bokfört
värde

Bokfört
värde

15 000

50%

250 000

250 000

Liseberg AB
556023-6811, Göteborg

419 998

100%

882 288 000

0

Got Event AB
556015-9823, Göteborg

15 000

100%

44 461 000

0

Göteborgs Stadsteater AB
556016-7875, Göteborg

79 941

100%

26 192 120

0

953 191 120

250 000

Göteborg & Co Träffpunkt AB
56428-0369, Göteborg

Not 6

Fordringar bolag och nämnder inom Gbg Stad

Av posten utgör tillgodohavande på koncernkontot

Bokslutsdispositioner

Förändring av periodiseringsfond

2014

Moderbolaget har bestämmande inflytande i Göteborg & Co Träffpunkt AB till följd av aktieägaravtal varför
innehavet på 50% anses vara andelar i koncernföretag.

Resultat från andelar i koncernföretag

Utdelning

Not 3

Lämnat aktieägartillskott

2015

Not 7

2015

2014

2014-12-31

1 035 792

0

Eget kapital

Ingående balans

Skatt på årets resultat

2015-12-31

Aktiekapital

Reserfond

Balanserad
vinst

Årets resultat

100 000

250 000

7 813

-214 188

-214 188

214 188

Disposition av föreg. års
resultat

Aktuell skatt

-44 582

0

Årets resultat

Skatt på årets resultat

-44 582

0

Aktieägartillskott
Utgående balans

1 766 590
952 941 120
100 000

250 000

952 734 745

1 766 590

2015-12-31

2014-12-31

Avstäming årets skattekostnad
Redovisat resultat före skatt
Skatt beräknad med skattesats 22%
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter
Skatteeffekt av tidigare års underskott
Summa

1 811 172

-214 188

-398 458

0

306 504

0

47 372

0

-44 582

0

Not 8

Obeskattade reserver

Periodiseringsfond 2015

139 324

0

139 324

0
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GÖTEBORG DEN 2 FEBRUARI 2016
Birgitte Caous, Ordförande
Kia Andersson
Monica Djurner
Eva Flyborg
Henrik Johansson
Pär-Ola Mannefred
Anders Pettersson
Camilla Nyman, VD
Vår revisionsberättelse har avgivits den 2 februari 2016.
Ernst & Young AB
Hans Gavin, Auktoriserad revisor

Foto: Dan Ljugsvik

