
Mål- och inriktningsdokument för Göteborg & Co för 2016 

Följande dokument anger inriktningen för Göteborg & Co utifrån Göteborgs stads budget för 

2016. Bolagsledningen får i uppdrag att värdera kommunfullmäktiges samtliga inriktningar 

och prioriterade mål för att se vad dessa betyder för den egna verksamheten och hur bolaget 

kan bidra till måluppfyllelsen. 

Nedanstående utvecklingsområden tar sin utgångspunkt i de delar av budgeten som mer 

specifikt berör Göteborg & Co för 2016. 

Evenemang 

Göteborg ska vara en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar kultur- och 

evenemangsstad. 

Med en omvärld i ständig förändring och en allt skarpare konkurrens mellan städer, regioner 

och länder om att attrahera evenemang, möten och turism måste staden försvara och 

utveckla sin position som ett konkurrenskraftigt alternativ. För att uppnå detta har bolaget 

tagit fram en evenemangsstrategi för staden som kommer läggas fram för 

kommunfullmäktige under hösten 2015. Detta dokument blir då ett viktigt styrdokument för 

samtliga nämnder och bolag. Därför blir det en också viktig fråga för bolaget under 2016 att 

omedelbart börja arbeta efter denna strategi och dessutom säkerställa att alla andra 

nämnder och bolag också gör det. 

Göteborg och regionen har med sin närhet till vattnet, skärgården och omgivande natur goda 

förutsättningar för grön stadsturism och cykelturism. När kultur och evenemang berikar 

varandra får evenemangsstaden också en allt större betydelse för den lokala 

arbetsmarknaden, som ofta är inkörsport till arbetslivet för unga människor. Göteborg & Co 

är en viktig och strategisk part i att stärka och stimulera dessa näringar. Fler öppna 

arrangemang där staden utgör arenan som kombineras med evenemang ger staden liv, ökad 

delaktighet och öppnar för fler besökare.  

Det ska vara attraktivt för göteborgarna att turista i sin egen stad. Under 2016 ska bolaget ta 

fram en metod/instrument för att följa och mäta hur staden utvecklas inom området att 

underlätta för göteborgarna att turista i sin egen stad. 

Samverkan och samarbete 

För att stärka Göteborg och regionen som destination och turistmål, det vill säga såväl som 

turist-, mötes- och evenemangsstad, krävs en tydligare och bättre västsvensk samverkan 

med kommuner, kommunalförbund och region. Därför bör Göteborg & Co tillsammans med 

sina samverkanspartner fortsätta arbeta för att hitta metoder och strukturer som underlättar 

det gemensamma arbetet. Det handlar om att diskutera gemensamma målbilder, arbetssätt 

och strategiska projekt som känns relevanta för både stad och region. Ett exempel är 

samverkan för att stärka skärgården som turist- och besöksmål. 

Samverkan och ett ”hela-staden-perspektiv” är ledord för arbetet inom staden. 

Suboptimeringar ska undvikas och därmed också konkurrens mellan stadens egna bolag. 

Fokus ska vara på utveckling, destination och evenemang. När det gäller information till 

stadens egna medborgare respektive kulturfrågor så är Nämnden för Konsument och 



medborgarservice och Kulturnämnden två viktiga aktörer som samverkan bör fördjupas 

ytterligare med. 

Bolaget har ett särskilt ansvar för att vägen fram till stadens 400-års jubileum blir ett verktyg 

för att tillsammans och i dialog med göteborgarna utveckla Göteborg till en ännu bättre stad 

att leva, bo i och besöka. Inom jubileumssatsningen så är 2016 kulturens år. 

Staden som arena 

Göteborg & Co bidrar till att profilera Göteborg som evenemangsstad men också till synen på 

evenemang. Evenemang kan vara allt från hockeymatcher, Way Out West, megaloppisar till 

operaföreställningar. Bredden i utbud är viktig för att skapa en attraktiv stad och destination. 

Evenemangsstråket och dess framtida utveckling betyder mycket liksom platser i staden som 

tillfälligt kan tjäna som en evenemangsplats, som exempelvis Slottsskogen och Götaplatsen. 

Men också platser utanför stadens absoluta centrum. 

En viktig uppgift för bolaget är att vara aktivt i planering och stadsutveckling så att det i redan 

i planeringen av nya områden tas hänsyn till och beaktas stadens krav på offentliga 

arenor/rum 

Staden står inför omfattande stadsutveckling, bostadsbyggande och 

infrastrukturinvesteringar som framöver kommer utgöra en framträdande del av stadsbilden. 

Göteborg & Co har en viktig roll att genom exempelvis evenemang förmedla visionen för 

denna utvecklingsprocess och sätta den i ett sammanhang, både för den som bor i staden 

och den som besöker den. 

Under tiden som staden genomför sin utvecklingsprocess, både avseende stadsutveckling 

och infrastruktur, kan möjligheterna att använda stadens offentliga rum som arena påverkas. 

Bolaget måste arbeta aktivt för att påverkan för evenemangsstaden blir så begränsad som 

möjligt. Den roll som evenemangslots som bolaget inrättade under hösten 2015 ska ses om 

ett viktigt verktyg för att uppnå detta. 

Organisationsutveckling 

Göteborgs stads förvaltningar och bolag ska vara öppna och effektiva organisationer som 

upplevs som trovärdiga och förtroendefulla. Interna och externa evenemang ska följa 

stadens policyer och riktlinjer. Hur staden uppfattas är en betydande del av varumärket och 

Göteborg & Co ska bidra till att varumärket signalerar öppenhet, positiv utveckling och 

välkomnande. 

Arbetet med bolagsöversynen och etableringen av det nya klustret Turism, Kultur och 

Evenemang med ett nytt moderbolag skapar möjligheter att samordna och kraftsamla kring 

besöksnäringens utveckling i Göteborg. Samverkan har varit och kommer fortsätta vara en 

framgångsfaktor för utvecklingen av besöksnäringen i staden. Bolaget ska också, som ett av 

bolagen inom klustret, aktivt medverka till att genomföra klustermoderns ägardirektiv. 

 
Vissa smärre redaktionella justeringar har gjorts efter beslut i Gbg & Co styrelse. 


