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Ägardirektiv för Business Region Göteborg AB  
Organisationsnummer 556439-5878 

Ägardirektivets roll 

Ägardirektiv för Business Region Göteborg AB (BRG) utgör tillsammans med bolagsordningen, 

riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag, ägardirektiv för Göteborgs Stadshus AB, kom-

munfullmäktiges budget, övriga av kommunfullmäktige beslutade policydokument och riktlinjer 

samt anvisningar från kommunstyrelsen och Stadshus AB grunden för stadens ägarstyrning av 

BRG och för bolagets ägarstyrning av respektive minoritetsägt bolag.  

BRG skall samordna Stadens interna arbete med att utveckla separata ägarstrategier per minoritets-

ägt bolag. Dessa skall i samverkan med övriga delägare, genom ett gemensamt ägarråd, ligga till 

grund för Stadens långsiktiga ambitioner med delägandet. 

Kommunfullmäktiges mål 

Kommunfullmäktiges budget är det övergripande styrdokumentet för Göteborgs Stads bolag och 

anger mål som ska brytas ned och omsättas i praktisk handling av bolagen. Bolagen inom Stadshus-

koncernen ska ha ett långsiktigt hållbart förhållningssätt och låta de tre perspektiven miljömässig, 

social och ekonomisk hållbarhet sätta sin prägel på verksamheten. 

Syftet med stadens ägande av bolag är att dessa tillsammans med stadens övriga verksamheter ska 

skapa nytta för staden och dess invånare och medverka i utvecklingen av ett hållbart Göteborg. 

Koncernnytta och helhetssyn ska genomsyra bolagens verksamhet. BRGs styrelse ska årligen fast-

ställa ett mål- och inriktningsdokument, utifrån kommunfullmäktiges budget, som anger hur målen 

ska uppnås och vilka processägare som styrelsen avser samverka och föra dialog med för att nå 

måluppfyllelse. Baserat på mål- och inriktningsdokumentet ska bolagsledningen utarbeta en verk-

samhetsplan med konkreta och kvantifierbara mål samt med beskrivning över hur målen ska nås. 

De kommunala befogenheterna  

Bolagets verksamhet ska bedrivas enligt kommunalrättsliga principer och de regelverk i övrigt som 

styr bolagets verksamhet och som mer i detalj regleras i bolagsordningen.  
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Det kommunala ändamålet 

BRG ska ansvara för, och samordna, näringslivsfrågorna i Göteborg så att det bidrar till utveckling 

av stadens alla verksamheter. 

BRG ska arbeta för att stärka näringslivsutvecklingen i Göteborg och Göteborgsregionen.  Detta 

ska ske i nära samarbete med Göteborgsregionens Kommunalförbund (GR). BRG har stadens man-

dat att utforma förutsättningarna för detta samarbete. Arbetet ska ske i samverkan med Västra Gö-

talandsregionen och näringslivets olika aktörer. 

BRG utgör moderbolag i klustret Näringsliv, och ska på en övergripande nivå leda och samordna 

arbetet inom klustret samt driva egna uppdrag inom näringslivsutveckling.  

BRG ska ha fokus på företags-, kluster- och innovationsutveckling, samt etableringar och investe-

ringar. Verksamheten ska utgå ifrån miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet och att utveckl-

ingen av hållbara teknologier och affärsmodeller ska särskilt främjas. 

BRG ska ha särskilt fokus på etablering av internationellt ledande FoU-intensiva företag i regionen. 

BRG ska följa och analysera hur stadens samlade arbete bedrivs i relation till stadens mål. Vid be-

hov ska BRG utarbeta förslag om eventuella förändringar av mål, inriktningar och prioriteringar till 

kommunfullmäktige.  

BRG ska på övergripande nivå ansvara för med vilket budskap staden ska marknadsföras ur ett nä-

ringslivsutvecklande perspektiv, regionalt, nationellt som internationellt. Berörda bolag och nämn-

der ska genomföra marknadsföringen utifrån sina respektive uppdrag. Med koppling till detta ska 

BRG ta ett samordnande ansvar för marknadsföringen av Göteborgsregionen ur ett näringslivsut-

vecklande perspektiv. 

BRG ska på övergripande nivå svara för relevant omvärldsbevakning, och ska samverka i detta 

med motsvarande organisationer på regional, nationell och internationell nivå. 

På uppdrag av kommunfullmäktige ska BRG svara för beredning av ärenden som har samband med 

näringslivsutveckling.  

Bolagets ekonomiska ställning ska möjliggöra ett långsiktigt och uthålligt agerande och bidra till en 

hållbar utveckling. 
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Rollen som moderbolag i klustret 

Moderbolagets uppdrag ska genomföras med stor delaktighet från de minoritetsägda bolagen inom 

klustret, samt i god samverkan med övriga delägare, i syfte att skapa synergier i planering och ge-

nomförande.  

BRG ska minst en gång per år genomföra ägarråd med övriga delägare i de minoritetsägda bolagen. 

I ägarrådet skall en diskussion föras om bolagets framtida inriktning utifrån ägarnas samlade krav-

bild och intresse.   

Det åligger BRG att återföra väsentlig och strategisk information till Stadshus AB, bland annat med 

utgångspunkt i genomförda ägarråd.   

BRG ska identifiera möjligheter till samordning och effektivisering av olika slag inom klustret 

samt ta initiativ till förändringar av de minoritetsägda bolagens uppdrag och organisation.  

BRG ska efter beslut i kommunfullmäktige eller kommunstyrelse svara för utlämnandet av ak-

tieägartillskott och andra kapitaltillskott till de minoritetsägda bolagen.  

Samverkan 

Bolaget ska bidra till att helhetssyn, och ett gott och effektivt samarbete, genomsyrar arbetet med 

både stadens nämnder och bolag samt externa intressenter. 

BRG ska stödja det strategiska utvecklingsarbete som staden bedriver. Detta kräver fortlöpande 

samråd och samverkan med berörda kommunala organ och övriga strategiska intressenter inom nä-

ringsliv, akademi och offentlig sektor.  

Eftersom besöksnäringen är tätt sammanvävd med regionens övriga näringar är det viktigt att BRG 

har ett aktivt samarbete med Göteborg & Co  

Övrigt  

Före beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, ska bola-

get inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande.  

Detta ägardirektiv ska för att äga giltighet beslutas av kommunfullmäktige och därefter antas på bo-

lagsstämma i BRG.  


