Samverkansavtal mellan Göteborgsregionen (GR)
och Göteborg & Co avseende utveckling av
besöksnäringen i Göteborgsregionen
1. Avtalsparter
Mellan Göteborgsregionens kommunalförbund, 222000–0265, Box 5073, 402 22 Göteborg
(Hädanefter ”Göteborgsregionen (GR)”) och Göteborg & Co AB (Org.nr 556428–0369), har
denna dag följande avtal (hädanefter ”Samverkansavtalet”) träffats.

2. Bakgrund
Besöksnäringen är en av de snabbast växande i Sverige. I Göteborgsregionen omsatte den ca 36
miljarder kronor under 2018. Ett brett samarbete är nyckeln för att regionen ska fortsätta att vara
attraktiv och utvecklas till en hållbar destination.
Göteborgsregionen (GR) har som grundare och delägare i Göteborg & Co sedan 1991 haft en plats i
bolagets styrelse. Göteborg & Co har sedan dess utgjort en gemensam arena för destinationsutveckling
och destinationsmarknadsföring för medlemskommunerna i Göteborgsregionen. GR medverkar också
sedan många år i Näringslivsgruppen vid Göteborg & Co. Genom hittills gällande överenskommelse
om samverkan bidrar GR årligen med 1,1 Mkr till Göteborg & Co och Näringslivsgruppen, och
medlemskommunerna har i olika omfattning bidragit i samverkansprojekt och
marknadsföringsaktiviteter.
Under 2014 avyttrande GR efter beslut i förbundsfullmäktige samtliga sina aktier i bolaget och
beslutade samtidigt om ett ramverk med principer för den fortsatta samverkan med bolaget.
Samverkansavtalet är en vidareutveckling av ramverket för samverkan som höjer ambitionsnivån
avseende marknadsföringsinsatser och stärker besöksnäringen som en del av näringslivsutvecklingen i
GR:s tretton medlemskommuner.
För en fördjupad redogörelse av bakgrunden till Samverkansavtalet hänvisas till GR:s
bilagda tjänsteskrivelse daterad 2019-04-15, diarienummer: 2015-00065.013.

3. Syfte
Det övergripande syftet med samverkan mellan bolaget Göteborg & Co och Göteborgsregionen (GR)
inklusive dess medlemskommuner är att utveckla besöksnäringen och den hållbara destinationen och
därigenom bidra till att stärka näringslivet och öka attraktiviteten för dem som besöker, bor och lever i
Göteborgsregionen.
Samverkansavtalet syftar till att reglera parternas samarbete och skapa förutsättningar för en fortsatt
fördjupad samverkan. Parternas målsättning är att bidra till gynnsamma förutsättningar för
Göteborgsregionens besöksnäring. Parternas uppfattning är att samarbete skapar synergier som inte
skulle ha uppstått om parterna enskilt arbetade med destinationsutvecklingsfrågor.
Genom Samverkansavtalet bekräftas Göteborg & Co:s uppdrag som samverkansarena för utveckling av
besöksnäringen i Göteborgsregionen. Genom avtalet höjs ambitionsnivån för såväl
marknadsföringsinsatser i Göteborgsregionen som för den strategiska kompetensutvecklingen i
medlemskommunerna kopplad till besöksnäring och destinationsutveckling. Ett viktigt syfte med
samverkansavtalet är också att tydliggöra besöksnäringen som en del av näringslivsutvecklingen i

Göteborgsregionen genom att förstärka kopplingen mellan GR, Business region Göteborg och
Göteborg & Co som alla tre på olika sätt, med kompletterande uppdrag, är involverade i
näringslivsutvecklingen. Samverkansavtalet ger en tydlig plattform som gynnar samarbetet med
viktiga aktörer inom besöksnäringen regionalt, nationellt och internationellt.

4. Samverkansavtalets delar
Samverkansavtalet består av ett huvudavtal med bilagor enligt nedan. Bilagorna utgör del av
Samverkansavtalet:
Bilaga 1: Organisationsmatris
Bilaga 2: Styrande dokument.
Bilaga 3: Samverkansområden
Bilaga 4: Samverkansformer
Om inget annat särskilt anges har definitionerna i Samverkansavtalet samma betydelse i bilagorna.
En bilaga kan ändras samt uppdateras i form av ny bilaga som numreras, datumnoteras och
undertecknas av båda parter. Sådan bilaga ersätter till fullo tidigare bilaga med samma bilagenummer.
Omfattningen på den samverkan som ska ske med anledning av detta avtal bestäms av
avtalshandlingarna, som kompletterar varandra. Om avtalshandlingarna innehåller
uppgifter som strider mot varandra ska handlingarna gälla i följande ordning:
a) Skriftliga ändringar och tillägg till Samverkansavtalet och dess bilagor, undertecknade av
behöriga företrädare för båda parter.
b) Detta Samverkansavtal.

5. Samverkansområden
Utveckling av besöksnäring är en komplex process där många olika aktörer och faktorer påverkar
resultatet. Det är parternas uppfattning att GR och Göteborg & Co inom ramen för den kommunala
kompetensen har kompletterande uppdrag, där fördjupad samverkan inom definierade områden
skapar goda förutsättningar för parterna när det gäller att bidra till en stark besöksnäringsutveckling i
Göteborgsregionen. De områden som vid avtalstecknandet är aktuella för samverkan beskrivs i bilaga
3.

6. Samverkansformer
Förevarande samverkan sker mellan två offentliga, politiskt styrda organ som beslutar inriktning och
ramar för respektive organisation. GR:s högsta beslutande organ är dess förbundsfullmäktige,
Göteborg & Co:s högsta beslutande organ är dess bolagsstämma.
Den strategiska styrningen av den samverkan som sker inom besöksnäringen verkställs genom GR:s
förbundsstyrelse respektive Göteborg & Co:s bolagsstyrelse.
GR är via förbundsdirektören adjungerad till Göteborg & Co:s styrelse samt ingår in Besöksnäringens
forum (BNF) och i Näringslivsgruppen. Adjungerade ledamöters deltagande på styrelsemöten sker i
enlighet med styrelsens arbetsordning eller efter annan överenskommelse.
För Samverkansavtalets genomförande svarar respektive organisation genom förbundsdirektör
respektive VD.

En utförligare beskrivning av Samverkansformerna framgår av bilaga 4.

7. Finansiering
GR ska årligen under avtalsperioden utge ersättning till Göteborg & Co med ett belopp om 1 100 tkr för
dess åtagande enligt detta avtal. Ersättning ska mot faktura utges under årets första kvartal. Parterna
kan, utöver ersättning enligt ovan, var och en bidra med resurser genom eget arbete. Det ska då ske
utan krav på ersättning från andra parten. Parterna ska löpande bevaka möjligheterna till ytterligare
finansiering till samverkan genom medel från exempelvis nationella och regionala aktörer eller EU:s
institutioner.
Det är parternas uppfattning att man genom sina respektive grunduppdrag inte verkar på en
kommersiell och konkurrensutsatt marknad, i vanlig mening. Parterna är överens om att vardera
parten ensam ansvarar för att part utövar mindre än 20 procent av den verksamhet som berörs av
Samarbetsavtalet mot en kommersiell och konkurrensutsatt marknad. Eventuella krav i anledning av
annat utfall än här nämnda procentuella verksamhetsandelar, kan inte riktas mot den andra parten.
Tillägg/ändringar
Under år 2021 och i samband med varje årlig utvärdering kring fullgörandet av tecknat avtal
genomförs förnyad ersättningsdiskussion parterna emellan. För att kunna hantera eventuell
förändring av ersättningsnivån bör dialog parterna emellan äga rum senast under september månad
inför kommande år. Båda avtalsparter äger rätt att begära omförhandling av avtalet om förhållanden
ändrats som medför avsevärda svårigheter för avtalspart att fullgöra sina åtaganden. Tillägg och/eller
ändringar av detta avtal ska alltid ske skriftligt och godkännas av parterna för att vara gällande. Tillägg
och/eller ändringar till avtalet ska efter parternas godkännande läggas som bilaga avtalet.

8. Rapportering och uppföljning
Samverkan förutsätter ett transparent och informativt arbetssätt mellan parterna. För
de fall det bedöms nödvändigt med ytterligare informations- och rapporteringsvägar än
de som finns genom Göteborgsregionens representantskap i styrelse och övriga grupper, åligger det
parterna att upprätta sådana. Utgångspunkten är dock att här nämnda ska gälla för denna samverkan.

9. Giltighet och uppsägning
Detta Samverkansavtals giltighet förutsätter att båda parters styrelser har fattat beslut
om att ingå detsamma.
Samverkansavtalet gäller från 2020-01-01 till och med 2024-12-31, med möjlighet till förlängning i en
omfattning som parterna enas om.
Samverkansavtalet kan av endera parten sägas upp, med beaktande av en uppsägningstid om tolv (12)
månader. Uppsägning ska ske skriftligen.
Revideringar och tillägg till Samverkansavtalet eller dess bilagor ska, för att vara
bindande, godkännas av respektive parts styrelse.
Parterna ska gemensamt genomföra en utvärdering av Samverkansavtalet efter 3 år.

10. Tvist
Tvist med anledning av detta avtal ska parterna i första hand försöka lösa i samförstånd. För de fall där
överenskommelse inte kan nås ska tvisten, såvida inte parterna gemensamt beslutar annat, avgöras av
allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans.

11. Underskrifter
Detta kontrakt har upprättats i två likalydande exemplar, varav vardera parten tagit var sitt.

Göteborgsregionens
kommunalförbund

Göteborg & Co AB

----------------------Ort och datum

---------------------Ort och datum

----------------------Helena Söderbäck
Förbundsdirektör

---------------------Peter Grönberg
VD

Bilaga 1 – Organisationsmatris
Denna bilaga visar en organisationsmatris över den mellankommunala samverkanskedjan för
besöksnäringens utveckling i Göteborgsregionen.

Bilaga 2 – Styrande dokument
I denna bilaga anges de styrande dokument som utgör ramen för Samverkansavtalet och där ledning
ska sökas gällande samarbetets utformning.


Förbundsordning för GR



Ägardirektiv för Göteborg & Co



Bolagsordning för Göteborg & Co



Strategisk inriktning för GR 2020–2023



Årlig verksamhetsplan för GR



Näringslivsstrategiskt program för Göteborgs stad (kompletterat med övriga
medlemskommuners lokala program)



Göteborg Stads program för besöksnäringens utveckling 2030.



Affärsplan för destinationen ”Way to Grow” och för Göteborg & Co AB “Way to Go”.



Västra Götalandsregionens strategi för tillväxt och utveckling (VG 2020 – samt uppföljaren
RUS 2030.)

Bilaga 3 – Samverkansområden
I denna bilaga anges de av parterna överenskomna samverkansområden som i enlighet med
Samverkansavtalet ska bidra till näringslivsutvecklingen i Göteborgsregionen.
1. Destinationsutveckling
Destinationsutveckling omfattar bland annat trend- och omvärldsbevakning genom
kunskapsinsamling-, forsknings- och innovationsarbete. Det kan exempelvis bestå av kunskap
avseende besöksnäringens förutsättningar, marknadstrender och utveckling, konsumentbehov,
efterfrågebaserade målgruppsinsikter samt statistik och andra relevanta kunskapsunderlag. Göteborg
& Co ska driva detta arbete i ett regionalt perspektiv så att det gagnar GR:s medlemskommuner. Häri
ingår insatser för kompetensutveckling på strategisk nivå för de i kommunerna som ansvarar för
besöksnäringens utveckling som en del av näringslivsutvecklingen.
Parterna ska stödja varandras kompetensutveckling och ge varandra ömsesidigt expertstöd i relevanta
frågor, på det sätt och i den omfattning som parterna vid var tid kommer överens om. Respektive part
ska, om inte annat särskilt avtalas, bära sina kostnader i anledning av sådana beslutade aktiviteter.
Detta Samverkansavtal ska skapa förutsättningar för att utveckla och fördjupa dialoger och
samverkansmodeller, vilka i sin tur förstärker möjligheter och identifierar utmaningar kopplade till
besöksnäringens utveckling i Göteborgsregionen som storstadsregion.
2. Destinationsmarknadsföring
Destinationsmarknadsföring omfattar försäljning och marknadsföring av destinationen Göteborg.
Utveckling av nya besöksanledningar och koncept som paketeras och distribueras. Det förutsätter
exportmogna besöksprodukter och tjänster där uppdraget är att utveckla teman, säsonger och
reseanledningar samt ett värdskap i toppklass. I uppdraget ingår destinationskommunikation.
Göteborg & Co ska i dialog med GR och dess medlemskommuner marknadsföra destinationen
Göteborgsregionen.
3. Projekt
Projekt omfattar samverkan i avgränsade projekt för exempelvis konceptutveckling för privatresande,
regionala evenemang, möten och andra besöksanledningar. Projekt genomförs i regel med en eller
flera GR-kommuner och bygger ofta på en tematisering (ex. vis mat, trädgård etc.) eller geografi (ex.
vis skärgård, inland etc.) där projekten kan fungera som innovativ testarena.
Göteborg & Co ska i dialog med GR och dess medlemskommuner initiera möjliga och relevanta projekt
som utvecklar destinationen Göteborg vilken inkluderar Göteborgsregionens medlemskommuner.
Varje medlemskommun i GR äger rätt att initiera dialogen utifrån sina förutsättningar och
utvecklingsbehov.

Bilaga 4 – Samverkansformer
I denna bilaga anges de samverkansformer som skapats inom den ram som samverkansområdena
(bilaga 3) utgör.
Besöksnäringens forum (BNF)
BNF är den grundläggande samverkansplattformen mellan det offentliga och företrädare för
besöksnäringen. Syftet är att vara det privata näringslivets språkrör för besöksnäringen i sin helhet och
en träffpunkt mellan näringsliv, Göteborgs Stad, GR och dess övriga medlemskommuner. Uppdraget
är att på strategisk och taktisk nivå arbeta med destinationsutveckling kopplad till näringsutveckling
och bereda strategiska näringsfrågor till styrelsen. BNF består, förutom av GR:s förbundsdirektör, av
ett antal medlemmar som representerar olika grupperingar inom besöksnäringen (boende, möten,
restaurang, shopping).
Nätverket för näringslivsansvariga – nytt arbetssätt
GR samarbetar sedan många år med BRG för att stärka näringslivsutvecklingen i Göteborgsregionen.
BRG driver nätverket för GR-kommunernas näringslivsansvariga.
Inom ramen för samverkansavtalet arbetar nätverket för näringslivsansvariga systematiskt med
utvecklingen av besöksnäringen. Göteborg & Co bistår BRG med kompetens genom att planera,
genomföra och följa upp arbetet vid de aktuella mötena. Målsättningen är att frågorna vid dessa
mötestillfällen ska vara på strategisk nivå, vilket ska ge näringslivsansvariga ett forum för att
kompetensutveckling inom besöksnäring och destinationsutveckling.
För att skapa förutsättningar för att en vidare intressekrets ska få kunskap om och insyn i
destinationsutvecklingen, ska representanter för Göteborg & Co inbjudas att delta i den årliga
Näringslivsdagen som anordnas av GR och BRG.
Näringslivsgruppen
Näringslivsgruppen är en sedan länge etablerad plattform för samverkan mellan näringsliv,
organisationer, kommuner och universitet, med syfte att stärka och utveckla Göteborgsregionens
konkurrens- och attraktionskraft.
Näringslivsgruppen verkar genom att initiera, stödja och genomföra projekt som syftar till att utveckla
Göteborgsregionen och dess näringsliv.
GR:s förbundsdirektör ingår i Näringslivsgruppen.
Marknadsgruppen - ny
Utvecklingen av platsmarknadsföring och destinationsutveckling drivs via den så kallade
Marknadsgruppen, tidigare nätverket för besöksnäring i Göteborgsregionen.
Marknadsgruppen har i uppgift att upprätthålla relationerna med kommunernas ansvariga för
besöksnäring, turism, kommunikation och marknad. Till detta kommer att hålla löpande kontakt med
samarbetspartners som Turistrådet Västsverige (TRV) och Visit Sweden samt hålla kontakt med
förvaltningar och bolag som kan komma att beröras, till exempel BRG eller Kulturförvaltningen, parkoch naturförvaltningen, Trafikkontoret i Göteborg, i samverkan mellan kommunerna som självklara
destinationspartners.

Styrning
Den strategiska styrningen av den samverkan som sker inom ramen för detta samverkansavtal
verkställs genom GR:s förbundsstyrelse respektive Göteborg & Co:s bolagsstyrelse.
GR är via förbundsdirektören adjungerad till Göteborg & Co:s styrelse samt ingår in Besöksnäringens
forum (BNF) och i Näringslivsgruppen. Adjungerade ledamöters deltagande på styrelsemöten sker i
enlighet med styrelsens arbetsordning eller efter annan överenskommelse.
För Samverkansavtalets genomförande svarar respektive organisation genom förbundsdirektör
respektive VD.
All samverkan inom ramen för Samverkansavtalet ska kunna ske både på politisk och på
tjänstemannanivå, på de sätt som parterna vid var tid finner lämpligt.
För Samverkansavtalets praktiska genomförande ska GR:s förbundsdirektör respektive Göteborg &
Co:s VD svara. VD och förbundsdirektör ska träffas för avstämningsmöte en gång per år.
Rapportering och uppföljning
Parterna är eniga om att samverkan ställer krav på löpande rapportering och uppföljning.
Utgångspunkten för den löpande rapporteringen ska vara den som sker genom respektive
organisations uppföljningsmodell. Det åvilar därutöver VD och förbundsdirektör att gemensamt med
BRG vid den årliga ”Näringslivsdagen” avge rapport över slutfört verksamhetsår eller på annat sätt
som parterna överenskommer.
I samband med GR:s årliga budgetprocess med kommunerna finns möjlighet till samråd kring
näringslivsutvecklingen inklusive besöksnäring och destinationsutveckling.
Möteskonstellationer på årsbasis


Styrelsemöten/Möten med förbundsstyrelsen



Avstämningsmöte mellan vd och förbundsdirektör



Årlig Näringslivsdag



Besöksnäringens forum



Marknadsgruppen



Näringslivsgruppen

