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Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
INFORMATION OM
VERKSAMHETEN

Föreningen Västsvenska Handelskammarens
ändamål är att främja handel, hantverk,
industri, tjänste- och transportnäring samt
att företräda dess intressen i förhållande
till det allmänna. Verksamheten bedrivs ej
i föreningen, utan sker i dess dotterbolag.

KONCERNFÖRHÅLLANDEN

ett bättre affärsklimat i Västsverige – där
de prioriterade frågorna är infrastruktur
och kompetensförsörjning, kvalificerad
affärsservice till medlemmarna genom ett
brett utbud av tjänster och produkter för
att främja internationell handel samt fungera som en viktig mötesplats i näringslivet
genom olika affärsnätverk.

Föreningen Västsvenska Handelskammaren
är moderförening i koncernen med Västsvenska Handelskammaren Service AB som
helägt dotterbolag. Dotterbolagets verksamhet bedrivs i syfte att främja medlemsföretagens affärer och tillväxt. Verksamheten har tre huvudinriktningar: arbete för
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VÄSTSVENSKA 
HANDELSKAMMARENS
STYRELSE
STYRELSENS ARBETE
UNDER ÅRET

Styrelsen har under året haft fyra ordinarie
möten varav tre genomförts som hybrid
möten med deltagare både på plats och
på länk. Mötesformen har fungerat väl
och möjliggjort beslutsföra möten även
då rådande omständigheter medfört en
begräsning av antalet deltagare på plats.
Årets strategimöte ägde rum i september
och kompletterades med två studiebesök
på företag i Skaraborgregionen. Närvaron
bland styrelsens ledamöter har under året
varit god. Till varje styrelsemöte finns en
stående agenda som kompletteras med
aktuella frågor samt en gästföreläsning.

ORDINARIE
FÖREDRAGSPUNKTER

• Ordförandes lägesrapportering.
• Vd:s redogörelse för senaste händelserna
i organisationen.

• Ekonomisk redogörelse för resultat och
finansiell ställning samt utsikter för för
väntad framtida utveckling.
• Det politiska läget, omvärldsanalys och vad
händer inom infrastrukturområdet.
Samtliga sammanträden under året har följt
en godkänd dagordning, som tillsammans
med dokumentation för punkter på dagordningen tillhandahållits ledamöterna sju
dagar innan mötena via styrelseportalen
Hippoly. Styrelsen består av sju kvinnor och
tolv män vars företag representerar såväl
medlemmarnas branscher som geografisk
tillhörighet. Annica Berg har varit sekreterare på samtliga möten under året.

och prognos för 2022. Därutöver har
också Handelskammarens kraftsamlingsprojekt följts upp och det har diskuterats
hur G
 öteborg och Västsverige kan starta
upp när pågående pandemi är över.

VALBEREDNING INFÖR
ÅRSMÖTET 2022

Valberedningen består av:
M Johan Widerberg (ordförande), Christel
Armstrong Darvik, Paul Frankenius och
Finn Johnsson.

HISTORIK

Västsvenska Handelskammaren har anor
som går tillbaka till 1661, då Göteborgs
Köp- och Handelsgille bildades. År 1734
ändrades namnet till Handelssocieteten i
Göteborg och 1846, i samband med inför
andet av näringsfrihet, omorganiserades
societeten till Handelsföreningen i Göteborg. Från 1906 utgjorde Handels-

STYRELSEMÖTEN 2021

2021 års styrelsemöten har genomförts
den 3 mars, 23 juni, 16 september och 18
november. Mötena har behandlat årsbokslut och revisionsberättelse, arbetsordning
för styrelse och vd-instruktion, affärsplan
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föreningens fullmäktige Handelskammaren
i Göteborg. Handelskammaren i Göteborg
erhöll auktorisation 1917.
År 1973 uppgick också Västergötlands och
Norra Hallands Handelskammare i Handelskammaren i Göteborg, och namnet ändrades
till Västsvenska Handelskammaren. Samtidigt
övertogs de bohuslänska och dalsländska
distrikten från Handelskammaren i Värmland.
1992 gick Handelskammaren i Värmland upp
i Västsvenska Handelskammaren, men från
1 januari 1998 utgör Handelskammaren i
Värmland återigen en egen handelskammare.
Ny bolagsordning antogs 1998 med namn
ändringen Västsvenska Industri- och Handelskammaren. Vid årsmötet i april 2011 ändrades
på nytt namnet till Västsvenska Handels
kammaren.

KOMMENTAR FRÅN VD
År 2021 blev ytterligare ett år som präglats av Covid-19, dock innehöll året också
många ljusglimtar. Liksom för många företag påverkades även Handelskammarens
ekonomi. Våra intäkter rasade drygt 15
procent när pandemin slog till, vi styrde om
verksamheten för att stötta våra medlemsföretag så mycket vi kunde. Ändå lyckades
vi klara ett resultat i linje med det vi utlovat.
Rörelseresultatet landade med röda siffror,
men resultatet efter finansiella poster blev
dock positivt.
En positiv konsekvens av pandemin, är
att den påskyndat vår digitala omställning.
Genom investeringar i ljud- och bildteknik
når vi därför fler makthavare i Stockholm
idag, än tidigare. Under året har vi haft över
40 webbinarier samt 20 rundabordssamtal
med partiledare, ministrar och ledande
myndighetspersoner. Året avslutades med
ett livesänt samtal om hur de större före
tagen tar sig an klimatutmaningen. Det
blev så bra att SVT valt att sända inspelningen tre gånger.

På Handelskammaren för vi dagligen våra
medlemsföretags talan i medier och allt
oftare i de nationella. Tydliga resultat av
vårt påverkansarbete är International
House som nu öppnat i Göteborg och
ska göra det lättare för internationell
spetskompetens att etablera sig i Väst
sverige. Vi ser också att arbetet med att
mötesseparera E20 fortsätter, strax före
jul öppnade den nya motorvägen mellan
Ingared-Tollered för trafik.
Ytterligare ett glädjeämne är att vårt
initiativ Yrkestrainee, som uppmärksammats som ett lyckat exempel på skola-
arbetslivssamverkan inom EU, nu finns
i alla våra regionala nav; Borås, Skövde,
Trollhättan och Göteborg. Dessutom har vi
startat ett nytt initiativ för mer jämställda
styrelser, Styrelselistan som redan har runt
100 kandidater.
Under året har våra sakkunniga bland
annat arbetat med att sätta Västsverige på
kartan som norra Europas ledande region
för fordonselektrifiering. Vi ser hur det

unika kunnandet inom fordon, logistik och
hållbarhet som finns i Västsverige kan spela
en avgörande roll när hela världen ställer
om. Därför arbetar vi för att säkra elförsörjningen, utveckla laddinfrastrukturen
och för fler satsningar på forskning och
utveckling. I skrivande stund har vi också
nåtts av nyheten om Northvolts och Volvo
Cars etablering av en ny batterifabrik i
Göteborg, det faktumet bekräftar att vi
definitivt stakat ut en väg framåt.
Ett område som vi försökt sprida kunskap om under många år, är den intressanta
stadsutvecklingen i Göteborg. Flera byggnader är under uppförande och kommer
inte bara förändra stadsbilden utan även
skapa en stolthet och framtidstro i både
stad och region. Det välkomnas av våra
medlemsföretag då det saknas kontorsytor,
boenden och kommersiella lokaler. Sedan
kommer det som alltid vara diskussioner
om färg och form. Men det får vi räkna
med i en v äxande stad. Slutligen vill jag
fästa uppmärksamheten på Go:Co Health
6

I nnovation City, som idag är Sveriges
största byggarbetsplats. Det blir inte bara
spännande byggnader, utan man fyller
dem med världsunik kompetens och skapar
ett högintressant kluster av företag inom
life science och hälsoområdet. Det och
batterifabriken kommer vi att höra mer
om i framtiden.

JOHAN TROUVÉ

VD, Västsvenska Handelskammaren

VERKSAMHETEN UNDER
RÄKENSKAPSÅRET
VI ÄR VÅRA MEDLEMMAR
– FRÄMJA OCH FÖRETRÄDA

Västsvenska handelskammarens medlemmar, som också är våra intressenter,
är grunden för hela vår existens. Sedan
1661 har Handelskammaren arbetat för
att skapa nytta för medlemsföretagen.
Medlemsnyttan beskrivs kanske allra bäst
i våra stadgars första paragraf. Enligt den
ska vi ”främja näringslivet och företräda
dess intressen gentemot det allmänna”.
Det innebär att vi erbjuder tjänster som är
av strategisk vikt för att näringslivet ska
utvecklas och växa, men också att vi ska
vara näringslivets röst genom att påverka
samhällsbeslut för företagens bästa.
Handelskammaren är det västsvenska
näringslivets egna och helt fristående
organisation. Hos oss kan människor och
företag hitta relevant information för
deras verksamheter, knyta kontakter och

lära av varandra. Tillsammans med runt
3000 medlemsföretag arbetar vi både
lokalt och nationellt för att göra Väst
sverige till en attraktiv plats där du kan
leva och göra affärer.

genomsnittsbetyget är 4,2 på en 5-gradig
skala. Syftet med mötena är att bidra direkt
till att stärka deltagarnas verksamheter. Alla
medlemmar erbjuds även olika förmåner så
som medlemspriser på alla våra tjänster, en
timmas fri juridisk rådgivning samt tillgång
till vårt internationella nätverk.

MEDLEMSSEMINARIER
– FÖR ALLA ANSTÄLLDA

OMVÄRLDSBEVAKNING

Under 2020 har vi ställt om och genomfört
37 medlemsseminarier varav 31 sänts som
webbinarier. Våra webbinarier har haft över
23 000 visningar under året. Genom dem
erbjuder vi medarbetare på Handelskammarens medlemsföretag övergripande kunskap
inom exempelvis juridik, internationalisering, ledarskap, digitalisering och samhällsutvecklingsfrågor. Under året har ett särskilt fokus lagts på hur företagen kan ta del
av de stöd som tagits fram under rådande
pandemi. Medlemseminarierna är uppskattande vilket visar sig i våra utvärderingar där

I vår löpande omvärldsbevakning kan du
som medlem följa det västsvenska näringslivet, konjunkturen, spännande affärer,
innovativa idéer och nya marknader. Med
Studio Handelskammaren vill vi ge en
omvärldsuppdatering i ett lättare format.
Fokus ligger på att presentera succésstories
och nyheter som berör vår region. Vi sammanställer även månadsvis en västsvensk
konjunkturindikator som utgörs av regionala
data där nya jobb, varsel, export, konsumtion och konkurser inkluderas.
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Konjunkturprognosen genomförs utifrån
en svarspanel med flera hundra västsvenska företag från både industri- och
tjänstesektorn. Omvärldsbevakningen
för våra medlemmar är något som utökas
under 2021 och vi har även satt ihop en
grupp av befintlig personal för fortsatt
utveckling av konceptet Studio Handelskammaren.
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POLITIK
2021 – VACCIN OCH TVÅ STEG
FRAMÅT OCH ETT TILLBAKA

Året började med restriktioner, men också
frågor om stöd till företagen och när vaccinet skulle bli tillgängligt. Med stigande vaccinationsgrad steg åter tilltron för ekonomin
under vår- och sommarmånaderna. Till
hösten, i september, kom även det välkomna
beskedet om att restriktionerna skulle
lyftas. Men innan året var slut, i november,
kom restriktionerna tillbaka igen.
Vårens restriktioner möjliggjorde digitala möten med statsråd, partiledare och
generaldirektörer för ett direkt utbyte
mellan oss, våra medlemmar och politiker i huvudstaden. Under höstmånaderna
började vi träffas i fysiska möten både i
Västsverige och Stockholm.

Viktiga frågor under året har varit infrastrukturen inför den nationella planen som
Trafikverket lagt fram, fordonselektrifiering
och tillgång till elektrisk effekt men också
den kompetensomställning som näringslivet
står inför.
Något som också uppmärksammats av
oss, liksom av många medier, är de ändrade
konsumtionsmönster och brutna logistikkedjor som lett till obalanser och komponentbrist. Och även om varor funnits har
det varit svårt att transportera dem, något
som drabbat många företag i vår region.

kammaren tog tillsammans med Göteborgsregionens kompetensnav fram rapporten
”Så blir det nya omställningssystemet
framgångsrikt – en västsvensk analys”. Slutsatserna – att utbildningssystemet behöver
reformeras, vi bör skapa strukturer för samverkan och ge företagen större handlingsutrymme. Det har vi också kommunicerat
under året via debattartiklar, riksdagsevent,
rundabordssamtal, kompetensråd och
seminarier där ledande politiker såväl på
nationell som på regional nivå medverkat.
Insatser har även genomförts för att öka
medlemsföretagens kunskaper i frågan om
kompetensutveckling, omställning och det
nya omställningsstödet. Utöver det har tre
nätverksträffar hållits för att sänka tröskeln
för företagen att anställa utrikesfödd kompetens. Påverkansarbete har även bedrivits

KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Under året har en ny LAS-överenskommelse
slutits där ett nytt omställningssystem för
omställning och kompetensutveckling i
näringslivet ingår. Västsvenska handels
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för att förbättra Arbetsförmedlingens
intensivår. På temat yrkesutbildningar och
vikten av att utbildningar möter näringslivets behov anordnades en halvdag med
utbildningsminister Anna Ekström på Lindholmen i Göteborg. Västsvenska handelskammaren delade ut pris för årets UF-lärare
och är sedan 2012 en stolt sponsor av Ung
Företagsamhet.

INDUSTRI OCH
ELEKTRIFIERING

Redan i januari 2020 framhöll vi att Västsverige är norra Europas ledande region
för fordonselektrifiering. Det gjorde vi i
en debattartikel som tog avstamp i den
bredd av fordon som elektrifieras här. Det
följdes upp med möten mellan olika typer
av medlemsföretag, näringsministern,

POLITIK FORTS.
energiministern samt partiledare som
Ulf Kristersson, Annie Lööf och Nooshi
Dadgostar. I samtalen har bredden av
företag samt behovet av en säker ström
försörjning, en ny och effektivare elledning
till Hisingen varit i fokus för både fordonsindustrins utvecklingsmöjligheter samt för
att Stena-färjor ska ställas om och bli batteridrivna.
Samtalen har engagerat en mängd medlemmar och vi är många som lyfter fordonsindustrins roll och funktion för Sverige – både
för spetsforskning och sysselsättning i hela
landet. Mötena och rundabordssamtalen
avslutades med ett möte med elektrifieringstema med Volvo Cars vd samt ord
förande för Northvolt som presenterade sin
gemensamma FoU-satsning i Göteborg.

INFRASTRUKTUR

I april delgav regeringen ramarna för den
kommande tolvårsperioden i infrastrukturplanen. Vi konstaterade att den inte
lyssnade in det samlade näringsliv som
förespråkat att de nya stambanorna ska

finansieras utanför plan för att påskynda
färdigställandet. I samband med propositionen genomfördes rundabordssamtal med
infrastrukturminister Tomas Eneroth där vi
och våra medlemmar hade möjligt att ge
förslag inför den detaljerade planen. Mycket
av årets arbete har kretsat runt regeringens
proposition och Trafikverkets nationella
plan där vi främst lyft två större projekt, nya
stambanor och ett nytt dubbelspår mellan
Göteborg och Alingsås. I det arbetet har vi
samverkat med Västra Götalandsregionen,
de övriga handelskamrarna i Götaland,
Europakorridoren med flera. Samarbeten
och samtal stoppade dock inte motgången
att Härryda kommun avstod från att bidra
till Västsveriges bästa när de försenade
utbyggnaden av järnvägen Göteborg–Borås
med minst tre år.
Infrastrukturområdet är remisstungt och
vi har deltagit i flera samråd för Göteborg
– Borås. Vi lade även tid på Trafikverkets
utredning om lägre byggkostnad med
externa stationslägen där vi svarade på
remissen samt drev ett opinionsbildande

arbete om bristerna med förslaget. Vi har
även svarat på flera remisser i och runt
Göteborg, till exempel Dag Hammarsköldsleden samt den regionala infrastrukturplanen för Halland. Därtill har vi deltagit i samtal och diskussioner kring Skagerrakbanan
genom Bohuslän mot Oslo.

STADSUTVECKLING

I februari tog kommunstyrelsen beslut
om att omorganisera förvaltningarna för
planering och byggande i Göteborg. På
Handelskammaren har vi arbetat i flera år
för att uppmärksamma politiker på hur dysfunktionell organisationen är. Det har varit
en fråga som gång på gång dykt upp i samtal
med medlemsföretag och nu är den i mål.
Nu behöver vi bevaka hur den följs upp.
Under försommaren presenterade vi
en rapport om effekten av fler boende i
citykärnan för att påverka köpkraft och
därmed stadsliv, trygghet och förutsättningarna för en attraktiv stad. Att samverka
för en levande stad har betydelse för alla
våra större städer, särskilt med tanke på hur
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handeln alltmer flyttas till digitala kanaler
och externa h
 andelsplatser.
I fönstret mellan att restriktionerna lättade och Miljöpartiet lämnade regeringen
hade vi besök av bostadsminister Märta
Stenevi i Göteborg som fick träffa Jernhusen om Region City, fastighetsägare och
andra aktörer i BID Gamlestaden. Syftet
var bland annat att prata om en levande och
trygg stad med ett drygt tiotal medlems
företag i ett rundabordssamtal om innovativ
stadsutveckling.
Vårt fastighetsägarråd har haft fyra möten
under året. Frågor som diskuterats har bland
annat rört markanvisningar, den kommande
omorganisationen i Göteborgs stad och ett
attraktivt city där rådet har varit ett viktigt
bollplank.

MATHIVATION

Med Mathivation börjar vi redan i
grundskolan att väcka elevers nyfikenhet för natur- och teknikorienterade
ämnen. Mathivation motiverar, utmanar
och engagerar elever i matematik och pro-

grammering. Främst genom att ge elever
möjlighet att lära andra elever och samtidigt
utmana sig själva. På så vis får eleven också
en annan roll i klassrummet och skolan.
Under våren 2021 har Covid-19 begränsat
den fysiska verksamheten ute i skolorna. För
att upprätthålla verksamheten har vi tagit
fram digitala lektionsupplägg och ”inte-fatta-kurser” där elever utmanas i problemlösning. De allra flesta event har därför
kunnat genomföras digitalt. Under hösten
har verksamheten flutit på som vanligt med
fysiska event. Under 2021 har Mathivation
slagit rekord i såväl antalet aktiva skolor och
antal event.
I Göteborg har vi under 2021 startat upp
verksamhet på två nya skolor, Sörgårdsskolan i Mölndal och Jättestensskolan i
Biskopsgården. Mathivation har under året
säkrat finansiering för ytterligare tre år i
Ulricehamn där vi varit aktiva sedan 2017.
Verksamheten i Uddevalla har utökats med
ytterligare en skola. Vi har också startat upp
verksamhet på fyra nya skolor i Stockholm
och en ny skola i Malmö under 2021.

YRKESTRAINEE

på gymnasial och högskolenivå. Dessutom
ska ett nytt system testas där anställda med
omställningsbehov genom Yrkestrainee
utbildas till ett nytt yrke.

Yrkestrainee är arbetslivsförankrade
utbildningar på gymnasial nivå där eleven
är anställd med lön under utbildningstiden.
Formen innebär effektiva utbildningar
som underlättar individens etablering på
arbetsmarknaden och arbetsgivarens kompetensförsörjning. Yrkestrainee främjar en
lärkultur hos både individ och arbetsgivare
som underlättar övergången från skola till
arbete, och bidrar till att stävja kompetensbristen.
Under året har Yrkestrainee etablerats i
samtliga delregioner i Västra Götaland och
cirka 100 individer utbildats in i nya anställningar. På nationell nivå har vi stöttat fyra
andra handelskamrar att starta upp Yrkes
trainee i sina respektive regioner.
I december fick vi beslut om treårig medfinansiering från Västra Götalands region
utvecklingsnämnd kring tre nya spår för
Yrkestrainee. Målet är att de tre delarna på
sikt ska bli stabila strukturer för det regionala kompetensförsörjningsarbetet. Metoderna ska testas inom utbildning för vuxna

MOVE TO GOTHENBURG

Initiativet Move to Gothenburg (MTG) drivs
som en plattform bestående av ett flertal
aktörer från näringsliv, akademi, stad och
region. Initiativet syftar till att attrahera och
välkomna internationell kompetens samt
underlätta för arbetsgivare att rekrytera
dessa.
Under 2021 har MTG:s målmedvetna
arbete med att utveckla och få på plats ett
internationellt center slutligen resulterat i
att International House Gothenburg öppnat. Planenligt har den verksamheten också
knoppats av och drivs nu av offentliga aktörer. Den nationella piloten kopplat till en
effektiv process för arbetskraftsinvandring
som MTG initierat och utvecklat har fortsatt
varit uppskjuten under 2021 men beräknas
starta första kvartalet 2022.
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MTG medverkar i regeringens samverkansprogram kring kompetensförsörjning
och livslångt lärande. Där ligger man tillsammans med Teknikföretagen bakom den
fördjupade förstudie som utifrån arbetskraftsinvandringsutredningen ska peka ut
hur Sveriges framtida arbete med ”talent
attraction” och ”retention” ska drivas och
hur en strategi bör se ut.
Under 2021 har MTG bland annat vidareutvecklat riktad annonsering på sociala
medier med fokus på yrken, haft en räckvidd på över 5 miljoner talanger, startat
upp talangpool, haft 125 000 besökare på
www.movetogothenburg.com och utvecklat
ett ”cost of living”-verktyg.

MARKNADS- OCH
FÖRSÄLJNINGSAVDELNINGEN
SAMT REGIONKONTOREN
ORGANISATIONSUTVECKLING
OCH UPPDRAG

Efter organisationsutvecklingen med start
mars 2021 bildades Marknads- och försäljningsavdelningen. I avdelningens uppdrag
ligger att marknadsföra och sälja vårt tjänsteutbud, lojalisera och rekrytera medlemmar
samt leverera medlemsseminarier i hela regionen. Regionkontoren ligger också organisatoriskt sorterade i avdelningen.

MEDLEMSSEMINARIER OCH
MEDLEMSKAP

Avdelningen har under 2021 levererat drygt
50 medlemsseminarier i hela regionen. Seminarierna har levererats i olika format beroende på situationen för pandemin men har i
stor utsträckning varit digitala eller hybridmöten. För 2022 planeras motsvarande antal
seminarier.
Medlemsutvecklingen har under året
varit relativt god. Under hösten har vi haft
en stark medlemsanslutning och vi avslutar
året med fler medlemmar än vi hade vid årets
start. Inför 2022 ska vi bli 3 000 medlemmar.
Vårt primära fokus för att uppnå detta mål är

bland annat att nyttja de nya ytor som våra
satsningar inom hållbarhet och digitalisering
ger samt öka vår relevans för nya bolag inom
startup- och scaleupsfären.

I marknadsplanen för 2021 beslutade vi att
se över vår produktportfölj. Under året
har vi genomfört en Boston Matris och en
SWOT-analys utifrån våra prioriterade målgrupper. Arbetet gjordes tillsammans med
tjänsteavdelningen och ligger idag till grund
för utveckling av vår försäljningsverksamhet
och vårt produkterbjudande. Vi genomförde
också en kundundersökning ”Ledarkollen” för
våra tre fokusområden: digitalisering, internationalisering och hållbarhet.

i våra digitala kanaler vilket genererade
direktförsäljning men också fler leads till
försäljningsorganisationen. Affärsutvecklarna fick i uppdrag att segmentera sina
medlemsbolag efter potential och arbeta
brett med sin försäljning i prioriterade
bolag. Vi började mäta och redovisa nyförsäljning som ett nyckeltal då det är en mer
relevant och affärsnära mätning än prognosutfall där även periodiserade intäkter
ingår. Genom detta fick vi bra information
om försäljningsutvecklingen och vi kunde
tidigt i år se en positiv försäljningsutveckling särskilt i våra digitala kanaler som vi
driver tillsammans med resurser på kommunikation. Nyförsäljningen har fortsatt
utvecklats mycket positivt även under
hösten.

KORTSIKTIGA
FÖRSÄLJNINGSINSATSER 2021

LÅNGSIKTIGA
FÖRSÄLJNINGSINSATSER

MARKNADSPLAN OCH
PRIORITERINGAR FÖR 2021

Den prioriterade kortsiktiga målsättningen
i mars 2021, när avdelningen bildades,
var att öka försäljningen i vår kärnaffär.
I samarbete med kommunikationsavdelningen intensifierades kommunikationen

Under året har vi vidtagit ett antal åtgärder
som vi ser kommer att stärka vår affär på
längre sikt. Nulägesanalysen visade att vår
försäljning mot bolag med fler än hundra
anställda kunde stärkas och vi implemen-
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terade strategier för att utveckla denna
affärsmöjlighet. Under året har det skapats
tvärsektoriella produktförsäljningsteam som
tillsammans arbetar för att effektivt hantera
akut uppkomna försäljningsbehov och långsiktigt skapa förutsättningar för produktens
framtida tillväxt.
För att avdelningen ska få en bra överblick
över nyförsäljningen har vi harmoniserat prospektbearbetningen i hela organisationen. Vi
är också i behov av att öka mängden personer
i vårt CRM-system och har därför satt en
agenda och verktyg för att få in fler relevanta
personer.

PRIORITERINGAR
FÖRSÄLJNING 2022

För att fortsatt växa i vår affär har avdelningen stort fokus på att öka den digitala
försäljningen. Kundbeteendet är under stark
förändring och allt fler kunder väljer att
anmäla intresse eller köpa våra tjänster online.
Det förändrade kundbeteendet förändrar
också avdelningens arbetssätt och vi arbetar
med att effektivisera våra processer i detta
avseende.

REGION SKARABORG
OCH FYRBODAL
Året har fortsatt präglas av pandemin även
om utmaningarna bytt skepnad från kaos
till brist. De flesta branscher vittnar om
råvarubrister, höjda priser och svårigheten
att hitta kompetent personal. Besöksnäringen i både Skaraborg och Fyrbodal vittnar om en ökad efterfrågan av att träffas
och genomföra konferenser. Mycket av
det som pausades under 2020 och fram till
sommaren 2021 skulle realiseras vilket skapat efterfrågan inom projekt, utbildning,
effektiviseringar. Vi ser ett starkt intresse
av nyinvesteringar i regionen och ett flertal
större etableringssamtal pågår. Att samarbetet mellan stödorganisationerna fungerar bra visar sig i positiva investeringsbeslut
i exempelvis Åmål och Götene.

Vårt arbete med att förbättra kommunikationerna på Västra stambanan fortsätter,
då ett nytt dubbelspår Göteborg-Alingsås
fortsatt inte prioriteras. Detsamma gäller
också satsningar mellan Göteborg–Uddevalla. Utanför den offentligt finansierade
infrastrukturbudgeten fortsätter arbetet
med Skagerakbanan som är tänkt att knyta
ihop Göteborg–Oslo genom Bohuslän.

Yrkestrainee fortsätter i Skövde, Trollhättan och Vänersborg. Under året har
samarbetet med att förbättra det lokala
företagsklimatet i Uddevalla fortsatt även
om pandemin gjort att arbetet dragit ut
på tiden.

FÖRSÄLJNING OCH TJÄNSTER
REGION SKARABORG OCH
F YRBODAL

PROJEKT REGION SKARABORG
OCH FYRBODAL

Intresset för våra event och tjänster är
fortsatt högt i regionen. Under året har
regionen startat en ny chefsgrupp och
samlar därmed 287 chefer och ledare i
24 olika chefsnätverk. Från att i början
av året ha genomfört de flesta träffarna
som hybridmöten med några deltagare på

Under året har regionen arbetat vidare
med Mathivation i både Uddevalla och
Skövde. I Uddevalla har de tack vare ett
gott lokalt partnersamarbete kunnat
utöka projektet till två skolor. Vårt projekt
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plats och några digitalt har behovet av att
träffas fysiskt ökat. I Skövde genomfördes
en vd-utbildning och en Styrelseutbildning.
Under året har medlemsseminarium
genomförts digitalt, med stort deltagande.
Året avslutades dock med uppskattade
fysiska julmingel i både Trollhättan och
Skövde.

REGION BORÅS
Boråsregionen påverkansarbete för bättre
infrastruktur i Marks kommun har gett ett
gott resultat. I nära samarbete med andra
organisationer i Mark har handelskammaren påverkat beslutet att finansiering av
förbifart Skene väg 156 nu sker av Marks
Kommun, en åtgärd som annars inte blivit
av. En förbättring av väg 156 är avgörande
för goda pendlingsmöjligheter och således
kompetensförsörjningen till våra bolag i
Mark. Beslutet har även en positiv inverkan
för medlemsföretag på sträckan Härryda–
Göteborg. Vårt påverkansarbete för en
järnväg mellan Borås och Göteborg pågår
alltjämt, och tyvärr kan Boråsregionen konstatera att projektet försenas då Härryda
kommun svarat Trafikverket att de inte vill
medverka till den dragning av spår genom
kommunen som föreslås. Tillgång till

FÖRSÄLJNING OCH TJÄNSTER
BORÅSREGIONEN

industrimark i Borås samt bättre flöde och
infrastruktur kopplat till Riksväg 40, främst
i västra Borås, är något vi uppmärksammat
de styrande politikerna i Borås om. Det
är en förutsättning för bättre tillväxt i ett
idag eftersatt område. Nu pågår ett arbete
kring detta.

Regionen har genomfört ett pilotprojekt
med en Ledningsgruppsutbildning och har
för avsikt att skala upp under 2022–2023.
Även Styrelseutbildningar och vd-utbildningar har genomförts. Borås har vuxit
ytterligare i våra vd- och chefsnätverk
och har på fem år dubblat antal deltagare.
Boråskontoret har även startat upp ett nytt
samarbete med Inkubatorn i Borås, Borås
INK där startupföretag bland annat ges
medlemskap i Handelskammaren.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING
BORÅSREGIONEN

Utgörs primärt av Mathivationprojektet
som regionen driver i Ulricehamn samt
samarbetet med Europeiska socialfonden
(ESF) där vi under ett år fått finansiering
för att hitta former för Bättre Samverkan
Skola-Näringsliv (BRASSA) som regionen
projektlett i nära samarbete med Borås
regionens Kommunalförbunds kompetens
forum.
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NYA AFFÄRSOMRÅDEN
KLIMAT OCH HÅLLBARHET

Vårt nya affärsområde Klimat och hållbarhet startade i mars 2020. Vårt huvudfokus
är grön omställning för hållbar utveckling,
framför allt skiftet till ett fossilfritt samhälle och cirkulära affärsmodeller. Vi jobbar
redan idag med flera av de globala målen
och inriktningen framåt är mål 13: Bekämpa
klimatförändringarna och mål 17: Genomförande och partnerskap.
En viktig uppgift under året har varit att
identifiera samarbetspartners för att kunna
skala upp arbetet, samt skapa insikt och
kunskap bland våra medlemmar och stötta
dem på deras omställningsresa. Vi har inlett
samarbeten där vi tillsammans kommer att
erbjuda tjänster för omställning till cirkulära
affärsmodeller. Vi har genomfört seminarium
med andra aktörer och gemensamt bjudit in
våra medlemmar för att nå ut bredare och öka
kunskapen. Vi har också ett projekt på gång
där vi tillsammans med Fossilfritt Sverige och
näringslivet ska arbeta med att accelerera det
regionala åtgärdsarbetet i linje med de nationella färdplanerna. Inför arbetet har vi även
varit delaktiga i en förstudie som Chalmers
Industriteknik gjort för att identifiera möjlig

heter kring arbetet med fossilfri konkurrenskraft på regional nivå. Alla samarbeten
ökar vår synlighet inom hållbarhetsområdet,
synligheten har också ökat i samband med att
vi lanserat klimat- och hållbarhetsområdet på
vår hemsida. Under året har vi haft ett flertal
aktiviteter för våra medlemmar med syfte att
minska klimatavtrycket. Genom ”genomförande och partnerskap” verkar vi för en fossilt
oberoende region till 2030.

har vi genomfört kontinuerliga inspel i våra
nätverksgrupper, inslag kring digitalisering
i våra styrelse- och vd-utbildningar samt
i medlemsmöten. Vidare har vi utvecklat
flera tjänster som stödjer företagens digitala transformation. Parallellt pågår stöd för
omställningen kopplat till hela företagens
organisation i form av bland annat ledarskapsprogram för modernt ledarskap, distansutbildningen Introduktion till industriell
digitalisering samt med rapporten ”Så blir
det nya omställningssystemet framgångsrikt”. Handelskammaren har även påbörjat
ett eget digitalt transformationsarbete
under 2021.

DIGITALISERING

Den digitala transformationen upplevs som
av en av de större framtida utmaningarna
hos de västsvenska bolagen. Handelskammarens fokus är att öka insikten och
kunskapen, inledningsvis med fokus på
ägare, styrelse och vd, då den digitala transformationen ofta har en stor påverkan på
hela företaget. Vi har upparbetat en bred
plattform bland intressenter med koppling
till området, vilket bland annat innebär att vi
har ett stort antal samarbetspartners som
stödjer oss som leverantörer till våra tjänster. Vi har idag en position inom området
som gör att vi efterfrågas i paneldebatter,
referensgrupper och föredrag. Under året

AVDELNINGEN TJÄNSTER

Handelskammarens tjänster och samverkansprojekt är samlade i en gemensam
avdelning vilket ger möjlighet till fler sam
arbeten och synergier.

MÖTESPLATSEN

Mötesplatsen innefattar vår konferensavdelning och Frontdesk på Park49. Året
2021 började positivt med både interna
aktiviteter och ett positivt bokningsläge.
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Sedan kom mars månad och restriktioner
kring Covid-19, våra externa kunder bokade
av eller flyttade sina möten. Vår leverans
kunde till stor del fortsätta på grund av
digitala träffar eller i hybridform tack vare
de investeringar som gjordes 2020 i teknisk utrustning. Vi har under perioden följt
Folkhälsomyndighetens rekommendationer
och anpassningar har gjorts kring servering
av mat, städrutiner och antalet platser i
varje konferensrum. Handelskammarens
mötesplats på Park49 gjorde viss återhämtning i slutet av september och har sedan
oktober haft ett högt tryck på leveransen
av våra interna tjänster, externa bokningar
och övriga interna möten. Våra deltagare i
nätverk och utbildningar är till största del
tillbaka med fysisk närvaro. Inför 2022 står
vi redo med en flexibilitet att leverera såväl
fysiska som digitala möten på vår mötesplats, vilket är bra då också denna period
inleddes med restriktioner som förhoppningsvis kommer att lätta på nytt. Verksamhetsmässigt har vi under 2021 haft fokus på
utveckling, samordning samt justering av
verksamheten utefter rådande behov.

NÄTVERK OCH UTBILDNINGAR

2021 sammanlänkade vi tre separata affärsområden: affärsnätverk, vd-nätverk och
utbildningar till nya team Nätverk och
Utbildning. Nu arbetar vi med gemensamma
processer, leveranser och säljstrategier till
regionens chefer, ledare och specialister.
Våra strategigrupper - befattningsspecifika
för vd:ar, HR-chefer, ekonomichefer, supply
chain-chefer samt befattningsblandade
ledarskapsgrupper och top-managementgrupper träffas 5–6 gånger per år med
en professionell samtalsledare. 2021 har
inneburit ett högt tryck både i leverans och
inflödet av nya deltagare som varit rekordhögt. Mötena arrangeras som hybridmöten
med deltagare både på plats i rummet samt
digitalt. Efterfrågade ämnen under året har
varit: framtidens ledarskap, Agenda 2030,
globala hållbarhetsmål och inkludering.
Under hösten arrangerade vi äntligen den
årliga höstmiddagen för våra vd-grupper,
efter nästan ett års uppehåll på grund av
pandemin där ett sextiotal vd:ar samlades.
På utbildningssidan har det varit ett
fantastiskt anmälningsläge på våra större
utbildningar Certifiering i styrelsearbete och
Certifiering i vd:s roll och ansvar. Styrelseutbildningen arrangerades i fem omgångar i
Göteborg samt på våra regionkontor i Skövde
och Borås. Vd-utbildningen arrangerades i tre
omgångar i Göteborg samt i Skövde och Borås.

På internationella sidan med export- och
importutbildningarna har det varit en hög leverans för företagsanpassade utbildningar med
vår in-houseexpert. Vi har även genomfört
Tulldagen på Lindholmens konferenscenter
med 350 personer på plats. I arrangemanget
höll vi ett lägre deltagarantal för att skapa en
trygg och säker upplevelse för alla deltagare. I
december arrangerades även en digital variant
av Tulldagen för de som valde att delta digitalt.
Vi har under året modifierat innehållet i vår
nya Ledarskapsutbildning för chefer som blir
en satsning inför 2022. Vi har även uppdaterat
innehållet i vår vd-utbildning med ett antal nya
föreläsare inför 2022.

dess utträde ur EU. Inom handelsdokument
har vi sedan januari 2021 infört helt digital
hantering för alla ursprungscertifikat i de fall
det är möjligt. Efter sommaren påbörjade vi
också digital hantering av ATA-carneter, så
kallad eATA.
Vi har 2021 fortsatt haft en svag efter
frågan på konsultprojekt - om än med tecken
på återhämtning, vilket är naturligt då många
företag pausat nya etableringar i utlandet
under pandemin. Konsultprojekt har nästan
uteslutande skett för närliggande EU-marknader och ett fåtal asiatiska marknader. Vi har
också en utökad satsning inom konsultprojekt
av mer handelsteknisk karaktär exempelvis
logistik, tull och frakt etcetera.
Vad det gäller våra samverkansprojekt har
flera separata projekt samlats under ett paraply i ett så kallat REACT-projekt. REACT är
en finansiering från EU som sker mot små och
medelstora företag för att stödja i de utman
ingar som pandemin medfört. Västsvenska
Handelskammaren fick beviljad ansökan som
en av ett fåtal aktörer i regionen. Ansökan
gällde Exportcenter Väst (täcker Västra
Götaland och Halland), för vilket vi nu är projektägare och koordinator. Medfinansiärer
är REACT-EU, Västra Götalandsregionen
och Region Halland. Projektperioden gäller
till september 2023 och vi levererar inom
ramen för detta flera aktiviteter gentemot
exportföretagen såsom: Exportprogrammet

INTERNATIONELL HANDEL
OCH AFFÄRSUTVECKLING

Våra internationella tjänster innefattar
främst tre huvudområden: handelsdokument, konsulttjänster och samverkans
projekt.
För Handelsdokument har arbetet med
ursprungscertifikat och legaliseringar under
pandemin fortsatt i princip som vanligt, samtidigt har behovet av ATA-carneter minskat.
Vi såg fortsatt begränsat utfärdande av
ATA-carneter fram till sommaren men därefter en tydlig återhämtning, nära nivåerna
innan pandemin. Vi har också noterat att Brexit
bidrar till ökade intäkter för ATA-carneter då
dessa inte krävdes för Storbritannien innan
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i Västra Götaland och Halland, Internationella
Handelsdagen, samt gemensam hemsida och
plattform.
Vi har under året anordnat ett flertal aktiviteter i form av medlemsmöten kopplat till
världsekonomin och handeln samt Market
Updates med fokus på specifika marknader,
liksom löpande haft presentationer i nätverksgrupper och webbinarier.
Vi har också tydligt stärkt vår dialog och
relation till såväl regionala som nationella
huvudaktörer och beslutsfattare kopplat till
det regionala och nationella exportfrämjandet.
Sammantaget ser vi att Västsvenska Handelskammaren under perioden tydligt stärkt såväl
sitt tjänsteerbjudande, såväl som möjligheten
för våra medlemsföretag att påverka det
offentliga exportfrämjandet.

AFFÄRSJURIDIK
OCH TREDJE PART
Det gångna året har vi digitaliserat den fria
juridiska hjälp vi ger till våra medlemmar
genom att ett flertal medlemsbyråer erbjudit sin hjälp. Det genom tjänsten ”Fråga
Juristen”, där företag kan få svar på allehanda frågor av enklare juridisk karaktär.
Det är en utveckling av vår digitala tjänst
Juridikhjälpen, som gett företag hjälp kopplat till de försvårande omständigheterna i
början av pandemin.
Vi har också fått en del frågor kopplat till
skiljeförfarande liksom förfrågningar kring
vår deponeringstjänst, där källkoder är den
vanligaste typen av deponering. Källkodsdeponering är också en tjänst vi ser över. Vi vill
digitalisera den för att öka säkerhet, användarvänlighet samt för att attrahera fler kunder.

Under 2021 har vårt arbete med att förordna besiktnings- och värderingspersoner
intensifierats än mer, från att tidigare köpt in
en hel del av arbetet med handläggning från
konsult gör vi nu mycket själva. Projektet drivs
av sex handelskamrar, men administreras av
Västsvenska Handelskammaren. Ungefär
400 personer är förordnade i hela Sverige
och inom olika varuslag (se www.besiktning.
nu). Uppskattningsvis genomförs cirka 10 000
värderingar på ett år och vår uppgift är att
säkerställa god kvalitet och fackmannamässighet på värderingarna.
Sedan dess att vår egen jurist slutade i oktober 2020 så har vi fortsatt valt att inte ersätta
denna tjänst utan tar in extern jurist vid behov,
vilket har fungerat bra. Internjuridik handlar då
främst om avtalsfrågor.

STYRELSELISTAN

I dag är endast 18 procent kvinnor i västsvenska bolagsstyrelser. Det vill vi ändra på
och därför lanserade Västsvenska Handelskammaren i juni 2021 Styrelselistan, för ett
mer jämställt och inkluderande styrelsearbete.
Knappa sex månader efter lansering har
över 100 kvinnor kvalificerats och anslutit
och synliggörs idag på Handelskammarens
hemsida. Vi har fått mycket positiv respons
från företag som anser att Styrelselistan
underlättar rekryteringen av kvinnlig styrelsekompetens. Inom projektet genomför vi
även riktade aktiviteter mot olika målgrupper och driver opinion i frågan.
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Den stora utmaningen framåt är att påverka
ägare och valberedningar att inse vikten av ett
aktivt och jämställt styrelsearbete. Enligt en
mätning i Handelskammarens konjunkturindikator (april 2021) uppger 64 procent av de
tillfrågade att de inte arbetar aktivt med att
uppnå jämställdhet på styrelse- och vd-nivå.
Styrelselistan har 14 samarbetspartners
inklusive bland andra Styrelseakademin, Säkra
kvinnor och Styrelsepoolen som besitter
expertkunskap i styrelsefrågor. Projektet har
en referensgrupp med partnerföretag som
utvecklar projektets riktning. I september
beslutade Västra Götalands Regionutvecklingsnämnd att projektet får medfinansiering
fram till och med 2023.
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PERSONAL
Handelskammaren består i dag
av 80 medarbetare, varav 64
procent kvinnor och 36 procent
män. Vi har medarbetare med
olika erfarenheter och utbildningsbakgrund och arbetar aktivt för
att öka vår mångfald utifrån olika
aspekter vid varje tillsättning.
Under våren genomfördes en utveckling av
organisationen. Ett av huvudmålen med förändringarna är att tydligare ha en handels
kammare och samordna vår försäljning och
leverans av tjänster och politik bättre. Vi tillsatte en marknads- och säljchef och omfördelade resurser internt för att fokusera mer
inom områdena digitalisering, hållbarhet och
klimat, samt skapade ett forum för affärsoch verksamhetsutveckling.
Vi har under året arbetat för att hitta rätt
i våra nya arbetsformer och roller, samtidigt
som det varit högt tryck på att leverera för
att uppnå verksamhetsmålen. Bemanningsmässigt har vi tillfört resurs inom Mathivation för att hantera utökad verksamhet,
samt ersättningsrekryterat till Handelsdokument och Ekonomi för att säkra rätt
kompetens inom området. Vi har också haft
ett par personalavgångar i slutet av året och
siktar på att lösa det i möjligaste mån genom

STIFTELSER
förflyttning av resurser internt, för att
möjliggöra extern rekrytering av kompetens
vi idag har brist på.
Under våren genomförde vi en utbildningsinsats inom självledarskap för alla
medarbetare, med syfte att stärka varje
individs förmåga att leda sig själv effektivt
och hållbart mot våra gemensamma mål.
Vi har också säkerställt tillräcklig kompetens
inom arbetsmiljö hos samtliga chefer, genom
en intern kompetensutvecklingsinsats. Inför
2022 fokuserar vi på att utveckla oss som en
lärande organisation och kompetensutveckla
medarbetarna i överensstämmelse med
verksamhetsplanen med fokus på digitali
sering, hållbarhet och internationella frågor.
Vi arbetar med regelbundna pulsmätningar för att identifiera förbättringsom
råden i arbetsmiljön och använda resultatet
som underlag för en kontinuerlig dialog.
Överlag har vi motiverade och tillfredsställda
medarbetare, men vi ser också områden där
vi behöver arbeta med förbättringar.
Återgång till kontoren efter pandemin har
varit mycket positivt både ur medarbetar
perspektiv och för verksamheten. Vi har i
linje med medarbetarnas önskan beslutat att
ha kvar flexibiliteten och ser flera fördelar
med det, samtidigt som vi betonar att det är
genom att träffas och tillsammans utveckla
verksamheten som vi når framgång.

Handelskammaren förvaltar en lång
rad stiftelser och fonder. Bland dessa
märks främst Stiftelsen för Ekonomisk
Forskning i Västsverige och Stiftelsen
Göteborgs Handelshögskolefond. Båda
har som uppgift att stödja verksamheten
vid H
 andelshögskolan i Göteborg. Stiftelsernas styrelse utses av Handelskammaren. Sammanlagt delade stiftelserna ut
4.740 tkr under 2021.
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KOMMUNIKATION
Förutsättningarna för vårt kommunikationsarbete fortsatte att
förändras under 2021. Under
året utmejslades nya format och
metoder för vår externa kommunikation. Eftersom den stora omställningen till stor del handlat om
att utveckla det digitala formatet
är det inom detta område vårt
huvudsakliga fokus legat.
UTVECKLING AV
VASTSVENSKA
HANDELSKAMMAREN.SE

Vi inledde året med att påbörja en omfattande vidareutveckling av vår webbplats.
Nya funktioner har tagits fram, ny struktur och nya texter. Stor vikt har lagts vid

webbplatsens funktionalitet och navigation. Projektets fokus ligger på UX (User
Experience), detta görs ihop med vår byrå
Knowit Experience. En del av utvecklingen
av webbplatsen har också rört juridiska
delar då vi uppdaterat integritetspolicyn
samt implementerat Civic Cookie Control.
Nära kopplat till hemsidan är det strategiska arbetet med SEO-optimering där vi
hela tiden jobbar för att stärka vår sökbarhet, öka antalet besök till hemsidan – för
att i slutändan generera fler medlemmar
och mer försäljning.

lär av andra samt identifierar hur algoritmerna påverkar vår spridning. Vi utgår
också ifrån kundens köpresa och jobbar
med ett tilltal och budskap som är anpassat
till kundens behov och var den befinner sig
på sin resa. Alla kunder befinner sig inte i
ett köpstadie, utan vi kan behöva berätta
för dem att de har behov av oss. När de
sedan är mogna för att köpa behöver vi
finnas där med konverterande budskap.
För att nå våra högt uppsatta försäljningsmål har vi riktat uppmärksamheten på att
stärka vår digitala marknadskommunikation. Till stor del driver vi försäljningen
genom annonser, medan vårt organiska
innehåll ofta riktar sig till att väcka intresse,
nyfikenhet och stärka varumärket. Annonseringen planeras och genomförs i samråd
med övriga avdelningar.

SOCIALA MEDIER

Mycket av Handelskammarens kommunikation vilar på våra strategier för sociala
medier. Där inriktningen är en kombination
av organisk, förtjänt och betald uppmärksamhet. Strategin bygger på djupare analys
av varje kanal, där vi utvärderar våra inlägg,
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PRESS OCH MEDIER

Handelskammaren är även en organisation
som driver medlemsföretagens frågor,
därmed också opinion kring bland annat
stadsutveckling, bostäder, kompetensförsörjning, infrastruktur och handel. Inom
dessa områden gör vi offentliga uttalanden
flera gånger om dagen. Under 2021 har vi
fortsatt öka vår närvaro i nationella medier,
vi medverkar allt oftare i DN, SVT och
riksradion vilket stärker vår relevans ytterligare. Trots att den totala mängden artiklar
minskar något i jämförelse med rekordåret
2020 ökar kvalitén och spridningen, genom
att ofta medverka i Ekot och nationella
tidningar når vi fler läsare och beslutsfattare. Ämnen som skapat debatt och gett
stort utrymme under året är bland annat
logistikutmaningar, järnvägen och elfrågan.
I synnerhet har elfrågan varit stor, både vad
det avser Västsverige som Nordens främ-

sta elektrifieringsregion och effektfrågan.
Handelskammarens vd Johan Trouvé fortsätter att vara mer nationellt profilerad
som talesperson men också våra experter
inom handelspolitik efterfrågas, både i och
utanför landet. 2022 siktar vi på att stärka
vår position ytterligare som nationell opinionsbildare, men givetvis också lokalt,
genom att fortsätta driva de frågor de
västsvenska företagen anser vara viktigast.

STUDIO HANDELSKAMMAREN

Studio Handelskammaren gick live i januari
2021. Syftet är att ge en snabb omvärldsbevakning och fördjupning inom ett
aktuellt tema varje vecka. Ofta med inslag
från våra västsvenska företag eller kring
affärsfrågor som styrelsesammansättning,
kompetensförsörjning eller internationell
handel. Avsnitten sänds på vår LinkedIn
sida, är tio minuter långa och har i snitt

1 650 visningar. Nytt under hösten var
”Månadens omvärldsprofil” – en djupintervju med en aktuell person av intresse
för västsvenskt näringsliv, vilket vi tror
kommer att öka interaktionen och antalet
visningar framöver.

eller en av våra tjänster. Vår strategi med
detta utskick bygger på content marketing,
där syftet är att mottagaren ska vilja veta
mer. Vårt utskick ”Hej Medlem” riktar sig
till alla som jobbar på ett medlemsföretag.
I detta utskick samlar vi de medlemsmöten som äger rum. Våra tjänster lyfts varje
månad i de olika utskicken och en direkt
återkoppling görs till affärsutvecklarna
veckan efter så att de kan agera och ta en
kundkontakt.

NYHETSBREV OCH UTSKICK

Primärt har vi tre utskick i månaden där
vi riktar oss mot våra målgrupper. I vårt
vd-brev inriktar vi oss på vd:ar och ledare. Det är ett personligt brev som skickas
direkt ifrån Handelskammarens vd och lyfter
intressanta händelser både i vår omvärld och
i vår verksamhet.
Vi har ett nyhetsbrev som går till de som
önskat få våra utskick, våra prospekts och
våra medlemmar. Nyhetsbrevet ska hjälpa
våra kunder på kundresan till att bli mer
nyfikna, klicka sig vidare till vår hemsida och i
slutändan intressera sig för ett medlemskap

23

EKONOMI OCH MEDLEMSVÄRVNING
Kommentar 2021:

Den ekonomiska utvecklingen för de senaste fem åren framgår av flerårsjämförelsen nedan.
Nyckeltalsdefinitioner enligt not 1.
Tkr

2021

2020

2019

2018

2017

*Resultatförbättringen jämfört med 2020 förklaras främst av vinst med 7,8 mkr vid försäljning
av kortfristiga placeringar. Rörelseresultatet är dock 4,4 mkr sämre jämfört med 2020 vilket
främst beror på att bidragen för permitteringsstöd var ca 4,4 mkr lägre 2021 mot 2020.
***Nettoomsättningen har trots pandemins grepp haft en positiv utveckling jämfört med
2020. Nästintill alla kommersiella tjänster har under året haft en ökad omsättning bortsett
från konferensavdelningen.

Koncernen
Antal medlemmar
Nettoomsättning***
Resultat efter finansiella
poster*
Balansomslutning

2 962

2 954

2 992

2 955

2 888

80 750

77 283

90 153

80 996

78 121

3 643

–452

1 941

–9 929

4 050

93 033

87 885

89 688

91 221

89 679

Medelantal anställda

85

81

86

83

77

Soliditet %

56

55

55

53

65

Avkastning på totalt kapital %

4

neg

2

neg

5

Avkastning på eget kapital %

7

neg

4

neg

7

Kommentar 2020:
*Dotterbolaget har erhållit bidrag från Tillväxtverket med 4 535 tkr avseende stöd för
korttidsarbete.
***Nettoomsättningen 2020 har minskat på grund av Covid-19. Detta för samtliga
intäktsslag förutom medlemsintäkterna som ligger i linje med föregående år.

Kommentar 2019:
***Koncernens nettoomsättningsökning 2019 beror främst på:
– medlemsavgiftshöjning 2019.
– ökat antal utbildningar som sålt mycket bra under året.
– dokumentavdelningen har ökat försäljningen.
– konferensavdelningen har fortsatt att öka till följd av ökad kännedom om
anläggningen och mycket god kundnöjdhet vilket lett till återbesök.

Moderföreningen**
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Medelantal anställda
Soliditet %

973

990

1 011

976

966

4 590

–3 468

–1 425

–8 008

2 482

62 755

57 115

58 219

59 432

57 623

1

1

1

1

1

62

61

65

66

82

Avkastning på totalt kapital %

8

neg

neg

neg

5

Avkastning på eget kapital %

12

neg

neg

neg

5

Kommentar 2018:
*Koncernens resultat efter finansiella poster 2018 har belastats med kostnader avseende
GDPR och IT-investeringar samt så har Västsvenska Handelskammaren anlitat en digitaliseringstalesperson för att höja kunskapsnivån hos medlemmarna kring artificiell intelligens
(AI). Därutöver har kostnaderna för utvecklingsprojekten (Move to Gothenburg, Next Stop
Gothenburg, Lokalt Företagsklimat, Allmänt Utvecklingsprojekt, YH-utbildning och IBC)
varit något högre jämfört med tidigare år.
Moderföreningens och koncernens resultat efter finansiella poster har också belastats
med en kostnad om 6 mkr avseende ett tillskott till Universeum. Västsvenska Handelskammaren är grundare till Universeum och tillskottet, som ska betalas ut under en 5-årsperiod,
skall användas för att bygga en ny del avseende bland annat artificiell intelligens.
**Moderföreningen har per 2018-12-31 lämnat ett aktieägartillskott till Västsvenska Handelskammaren Service AB om 4 mkr, med syfte att i dotterbolaget uppnå en soliditet som
uppgår till minimum 25%.
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BIDRAG TILL UNIVERSEUM

FRAMTIDA UTVECKLING

Handelskammaren är en av stiftarna till
Universeum, tillsammans med Göteborgsregionen, Chalmers och Göteborgs Universitet. När Universeum 2018 fick en grundplåt från Wallenbergs stiftelsen, för att
bygga ett världsunikt visualiserings center,
så tillfrågades stiftarna att bidra med 12,5

mkr vardera. Handelskammaren hade inte
ekonomi för att skjuta till hela beloppet,
utan kom överens med övriga stiftare att
bidra med 6 mkr, samt att vara behjälplig
med kontakter för att näringslivet skulle
kunna bidra med resterande 6,5 mkr.

Det finns en betydande efterfrågan på
Handelskammarens engagemang i både
näringspolitiska och kommersiella frågor.
För att kunna ta det ansvar som vi förväntas
ta behöver Handelskammaren växa de kommande åren. Denna tillväxt skall finansieras

INVESTERINGAR

MILJÖPÅVERKAN

RESULTAT OCH STÄLLNING

Koncernen

Koncernen

Koncernens investeringar i inventarier har
uppgått till 376 tkr (39 tkr), varav moder
föreningen 0 (0) tkr.

Koncernens verksamhet omfattas inte av
anmälningsplikt eller tillståndsplikt enligt
miljöbalken.

Resultatet av koncernens och moderföreningens verksamhet samt den e
 konomiska
ställningen vid räkenskapsårets utgång
framgår i övrigt av efterföljande resultat
räkningar och balansräkningar med noter.

FINANSIELLA PLACERINGAR
Av styrelsen framtagen placeringspolicy ska
placeringar göras i svenska aktieplaceringar,
globala aktieplaceringar, räntebärande
placeringar samt alternativa investeringar.
Koncernen äger vid tidpunkten för bokslutet
finansiella placeringar till ett marknadsvärde
om 73,4 mkr (60,2 mkr), bokfört värde
uppgick till 57,9 mkr (49,1 mkr). Under året
har avyttringar gjorts med ett resultat om

7,8 mkr (–0,8 mkr). Styrelsen utvärderar
regelbundet gjorda placeringar. Utav moderföreningens placeringar utgör ca 31% (26%)
placeringar i räntebärande fonder inklusive
alternativa placeringslösningar med räntebärande karaktär. Resterande innehav avser
främst aktiefonder, där viktningen är ca 68%
(72%) svenska aktiefonder och ca 32% (28%)
utländska aktiefonder.
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med från rörelsen genererade vinstmedel.
Prognosen för 2022 är att öka antalet aktiviteter och således omsättningen samt göra
ett rörelseresultat på +–0.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

KONCERNRESULTATRÄKNING

Moderföreningen

NOT

Till årsmötets förfogande står följande vinstmedel (kr)
Balanserade vinstmedel
Årets resultat
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att
vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs

34 513 048

Rörelsens intäkter m.m.

3

Nettoomsättning

4
5

4 589 992

Övriga rörelseintäkter

39 103 040

Summa intäkter m.m.

39 103 040

Rörelsens kostnader

39 103 040

2021

2020

80 750

77 283

9 407

10 527

90 157

87 810

6, 7

–29 890

–28 785

Personalkostnader

8

–63 889

–58 214

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

9

–1 325

–1 363

Övriga externa kostnader

Övriga rörelsekostnader

–11

–

Summa rörelsens kostnader

–95 115

–88 362

Rörelseresultat

–4 958

–552

8 608

102

–7

–2

Summa resultat från finansiella investeringar

8 601

100

Resultat efter finansiella poster

3 643

–452

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

10

Räntekostnader och liknande resultatposter

Skatt på årets resultat
Årets resultat
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11, 12

173

–704

3 816

–1 156

KONCERNBALANSRÄKNING
Tillgångar

NOT

2021-12–31

2020-12-31

Skulder och eget kapital

Anläggningstillgångar

Eget kapital

Immateriella anläggningstillgångar

Tillskjutet kapital

Koncessioner, patent, licenser, varumärken
samt liknande rättigheter

13

–

–

9

1 992

2 953

1 992

2 953

Annat eget kapital inklusive årets resultat
Summa eget kapital

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Summa anläggningstillgångar

Uppskjuten skatteskuld

2020-12-31

607

607

51 657

47 841

52 264

48 448

16

185

471

Kortfristiga skulder

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

13 188

12 136

Aktuella skattefordringar

1 663

1 348

Övriga kortfristiga fordringar

3 516

5 239

1 991

1 665

20 358

20 388

57 857

49 141

Kassa och Bank

12 826

15 403

Summa omsättningstillgångar

91 041

84 932

Summa tillgångar

93 033

87 885

14

15

Leverantörskulder

5 124

5 765

Övriga kortfristiga skulder

6 765

5 573

28 695

27 628

Summa kortfristiga skulder

40 584

38 966

Summa skulder och eget kapital

93 033

87 885

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar

2021-12-31

Avsättningar

Omsättningstillgångar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

NOT
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17

KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR I EGET K APITAL

Ingående balans 2020
Årets resultat
Eget kapital 2020-12-31
Årets resultat
Eget kapital 2021-12-31

Tillskjutet
kapital

Annat eget
kapital inkl.
årets resultat

Summa eget
kapital

607

48 997

49 604

–

–1 156

–1 156

607

47 841

48 448

–

3 816

3 816

607

607

52 264

KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN
NOT

2021

2020

–4 958

–552

11

–11

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår
i kassaflödet, m.m.
Resultat vid utrangering/försäljning av inventarier
Avskrivningar
Ränteintäkter m.m.
Räntekostnader m.m.

1 325

1 363

–3 622

800

844

946

–7

–2

–427

–254

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital

–3 212

1 490

Ökning (–) minskning (+) kundfordringar

–1 052

–640

Ökning (–) minskning (+) övriga kortfristiga
fordringar

1 397

–3 478

Ökning (+) minskning (–) övriga kortfristiga
rörelseskulder

4 018

382

1 151

–2 246

–376

–39

1

11

–375

–28

–39 865

–38 660

38 912

40 356

Utbetalt tillskott till Universeum

–2 400

–1 200

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

–3 353

496

Förändring av likvida medel

–2 577

–1 778

Betald skatt

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Sålda materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Investeringar i kortfristiga finansiella placeringar
Avyttringar i kortfristiga finansiella placeringar

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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18

15 403

17 181

12 826

15 403

MODERFÖRENINGENS RESULTATRÄKNING

MODERFÖRENINGENS BALANSRÄKNING

NOT

2021

2020

4, 19

973

990

Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning

2021-12-31

2020-12-31

Andelar i dotterbolag

21

4 159

4 159

Andelar i övriga bolag

22

–

–

4 159

4 159

Aktuella skattefordringar

147

147

Övriga kortfristiga fordringar

66

60

187

71

400

278

57 857

49 141

Tillgångar

Övriga rörelseintäkter

–
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Summa intäkter m.m.

973

1 025

Rörelsens kostnader

NOT
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

19

Övriga externa kostnader

6

–722

–754

Personalkostnader

8

–4 009

–3 672

Summa rörelsens kostnader

–4 731

–4 426

Rörelseresultat

–3 758

–3 401

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

10

8 593

99

Räntekostnader och liknande resultatposter

20

–245

–166

Summa resultat från finansiella investeringar

8 348

–67

Resultat efter finansiella poster

4 590

–3 468

Årets resultat

4 590

–3 468

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

14

Summa omsättningstillgångar
Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar
Kassa och bank

29

3, 15

339

3 537

Summa omsättningstillgångar

58 596

52 956

Summa tillgångar

62 755

57 115

MODERFÖRENINGENS BALANSRÄKNING
FORTS.
NOT

2021-12-31

MODERFÖRENINGENS FÖRÄNDRINGAR
I EGET KAPITAL
2020-12-31

Eget kapital och skulder

Ingående balans 2020

Eget kapital

Årets resultat

Bundet kapital, fondkapital
Kapitalkonto

107

107

Fria reserver

34 512

37 980

Årets resultat

4 590

–3 468

Eget kapital 2020-12-31

Fria reserver

Summa fritt eget kapital

39 102

34 512

Summa eget kapital

39 209

34 619

Årets resultat
Eget kapital 2021-12-31

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

63

66

Övriga kortfristiga skulder

87

2 480

Skulder till koncernföretag

19

22 916

19 616

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

17

480

334

Summa kortfristiga skulder

23 546

22 496

Summa eget kapital och skulder

62 755

57 115
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Fondkapital

Fritt eget
kapital

Summa
eget kapital

107

37 980

38 087

–

–3 468

–3 468

107

34 512

34 619

–

4 590

4 590

107

39 102

39 209

KASSAFLÖDESANALYS FÖR MODERFÖRENINGEN
NOT

2021

2020

Rörelseresultat

–3 758

–3 401

Justering för poster som inte ingår
i kassaflödet, m.m.

–3 758

–3 401

584

777

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital

–3 174

–2 624

Ökning (–) resp minskning (+) av rörelsefordringar

–122

–92

Den löpande verksamheten

Ränteintäkter och räntekostnader m.m.

Ökning (+) resp minskning (–) av rörelseskulder

3 451

3 564

3 329

3 472

155

848

0

0

–39 865

–38 660

38 912

40 356

Utbetalt tillskott till Universeum

–2 400

–1 200

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

–3 353

496

Förändring av likvida medel

–3 198

1 344

Likvida medel vid årets början

3 537

2 193

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Investeringar i kortfristiga finansiella placeringar
Avyttringar i kortfristiga finansiella placeringar

Likvida medel vid årets slut
Summa disponibla likvida medel

18

339

3 537

339

3 537
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NOTER, GEMENSAMMA
FÖR MODERFÖRENING
OCH KONCERN
NOT 1
REDOVISNINGSPRINCIPER
Föreningens årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Koncernredovisning
Moderföreningen upprättar koncern
redovisning. Dotterföretagen inkluderas
i koncernredovisningen från och med den
dag då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag
då det bestämmande inflytandet upphör.
Koncernens bokslut är u
 pprättat enligt förvärvsmetoden. Förvärvstidpunkten är den
tidpunkt då det bestämmande inflytandet
erhålls. Identifierbara tillgångar och skulder
värderas inledningsvis till verkliga värden vid
förvärvstidpunkten. Minoritetens andel av
de förvärvade nettotillgångarna värderas till
verkligt värde. Goodwill utgörs av mellanskillnaden mellan de förvärvade identifier-

bara nettotillgångarna vid förvärvstillfället
och anskaffningsvärdet inklusive värdet av
minoritetsintresset och värderas initialt till
anskaffningsvärdet. Mellanhavanden mellan
koncernföretag elimineras i sin helhet.

att bidraget kommer att erhållas och att
bolaget kommer uppfylla de villkor som är
förknippade med bidraget. Statliga bidrag
som avser kostnadstäckning periodiseras
och intäktsredovisas i resultaträkningen
över samma perioder som de kostnader
bidragen är avsedda att täcka. Statliga
bidrag presenteras som en övrig rörelseintäkt i föreningens resultaträkning.

Utländska valutor
Monetära tillgångs- och skuldposter i
utländsk valuta värderas till balansdagens
kurs. Transaktioner i utländsk valuta omräknas enligt transaktionsdagens avistakurs.

Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skatte
satser och skatteregler som gäller på
balansdagen. Uppskjutna skatter värderas
utifrån de skattesatser och skatteregler som
är beslutade före balansdagen. Uppskjuten
skattefordran avseende underskottsavdrag
eller andra framtida skattemässiga avdrag
redovisas i den utsträckning det är sannolikt
att avdraget kan avräknas mot överskott
vid framtida beskattning. Fordringar och
skulder nettoredovisas endast när det finns
en legal rätt till kvittning. Aktuell skatt,
liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten är
hänförlig till en händelse eller transaktion
som redovisas direkt i eget kapital. Skatte

Intäkter
Försäljning redovisas netto efter moms,
rabatter och kursdifferenser vid försäljning
i utländsk valuta. Intäkter som intjänats
intäktsredovisas enligt följande:
Medlemsavgifter:
i den period som avgiften avser
Serviceintäkter:
i den period som avgiften avser
Dokumentavgifter:
i den period som avgiften avser
Övriga intäkter:
i den period som intäkten avser
Statliga bidrag
Bidrag från staten redovisas till verkligt
värde då det föreligger en rimlig säkerhet
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effekter av poster som redovisas direkt mot
eget kapital, redovisas mot eget kapital.
Moderföreningens verksamhet är inte
skattepliktig.

Immateriella tillgångar
Förvärvade programvaror av standardkaraktär kostnadsförs. Förvärvade varumärken redovisas till anskaffningsvärde minskat
med avskrivningar. Varumärken skrivs av
systematiskt över tillgångens bedömda
nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod
används och avskrivningstiden är 5 år.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas
till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter
som direkt kan hänföras till förvärvet av
tillgången. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell
kvarvarande del av den gamla komponenten
och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Tillkommande utgifter som
avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de
beräknas ge företaget framtida ekonomiska

fördelar, till den del tillgångens prestanda
ökar i förhållande till tillgångens värde
vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för
löpande reparation och underhåll redovisas
som kostnader. Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en
anläggningstillgång redovisas som Övrig
rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad. Materiella anläggningstillgångar skrivs
av systematiskt över tillgångens bedömda
nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Inventarier 5–7 år
Datorer 3 år

Nedskrivningar av icke-finansiella
tillgångar
När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning
av nedskrivningsbehov. Har tillgången
ett återvinningsvärde som är lägre än det
redovisade värdet, skrivs den ner till återvinningsvärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de
lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande
enheter). För tillgångar, andra än goodwill,
som tidigare skrivits ner görs per varje
balansdag en prövning av om återföring bör
göras.

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal där företaget är
leasetagare redovisas som operationell
leasing (hyresavtal), oavsett om avtalen är
finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över

leasingperioden. Koncernens finansiella
leasingavtal redovisas inte som tillgång
respektive skuld i balansräkningen då detta
inte skulle få en materiell påverkan på koncernens resultaträkning eller balansräkning.

Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden
från instrumentet har löpt ut eller överförts
och bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med
äganderätten. Finansiella skulder tas bort
från balansräkningen när förpliktelserna har
reglerats eller på annat sätt upphört.

Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar:
Kortfristiga ersättningar i bolaget utgörs
av lön, sociala avgifter, betald semester,
betald sjukfrånvaro och bonus. Kortfristiga
ersättningar redovisas som en kostnad och
en skuld då det finns en legal eller informell
förpliktelse att betala ut en ersättning.

Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med
förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp
som förväntas bli inbetalt efter avdrag för
individuellt bedömda osäkra fordringar.
Fordringar som är räntefria eller som löper
med ränta som avviker från marknadsräntan
och har en löptid överstigande 12 månader
redovisas till ett diskonterat nuvärde och
tidsvärdeförändringen redovisas som ränteintäkt i resultaträkningen.

Ersättningar efter avslutad anställning:
Planer för ersättning till personal klassificeras som antingen avgiftsbestämda eller
förmånsbestämda. Företaget har endast
avgiftsbestämda planer vilket innebär att
företaget betalar fastställda avgifter till ett
annat företag, normalt ett försäkringsföretag, och har inte längre någon förpliktelse
till den anställde när avgifterna är betalda.
Storleken på den anställdes ersättningar
efter avslutad anställning är beroende av de
avgifter företaget har betalat och den kapitalavkastning som avgifterna ger. Pensionspremier redovisas som avgiftsbestämda
vilket innebär att avgifterna kostnadsförs.

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter
avdrag för transaktionskostnader. Skiljer
sig det redovisade beloppet från det belopp
som ska återbetalas vid förfallotidpunkten
periodiseras mellanskillnaden som ränte
kostnad över lånets löptid med hjälp av
instrumentets effektivränta. Härigenom
överensstämmer vid förfallotidpunkten det
redovisade beloppet och det belopp som
ska återbetalas.

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i
balansräkningen inkluderar värdepapper,
kundfordringar och övriga fordringar, leverantörsskulder och låneskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när bolaget
blir part i instrumentets avtalsmässiga
villkor.
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Kvittning av finansiell fordran och
finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld
kvittas och redovisas med ett nettobelopp i
balansräkningen endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett
nettobelopp avses ske eller då en samtida
avyttring av tillgången och reglering av
skulden avses ske.
Nedskrivningsprövning av finansiella
anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer bolaget om
det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon utav de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om
värdenedgången bedöms vara bestående.
Värdepapper
De värdepapper som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde
och nedskrivningar görs om bestående
värdenedgång konstateras. Bolagets kortfristiga innehav, som främst består av fondandelar, redovisas till det lägre av anskaffningsvärde och marknadsvärde (noterad
köpkurs vid börsens stängning) på balansdagen. Vid värderingen tillämpas denna princip på portföljen som helhet, vilket innebär
att orealiserade förluster avräknas mot orealiserade vinster. I de fall marknadsvärdet
åter stigit återförs tidigare gjorda nedskrivningar. Alla transaktioner med värdepapper
redovisas på affärsdagen.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet
omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar.

Moderföreningens redovisnings- och
värderingsprinciper
Samma redovisnings- och värderingsprinciper tillämpas i moderföreningen som i koncernen, förutom i de fall som anges nedan.

Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt
kapital, i enlighet med ÅRLs indelning.

Aktier och andelar i dotterföretag
Aktier och andelar i dotterföretag redo
visas till anskaffningsvärde efter avdrag
för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som
erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott läggs till
anskaffningsvärdet när de uppkommer.
Utdelning från dotterföretag redovisas
som intäkt.

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver
(med avdrag för uppskjuten skatteskuld)
i förhållande till balansomslutningen.

NOT 4
INTÄKTERNAS FÖRDELNING

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade
reserver (med avdrag för uppskjuten
skatteskuld).

2021

2020

973

990

20 523

20 397

I nettoomsättningen ingår intäkter från:
Koncernen

NOT 2
UPPSKATTNINGAR OCH
BEDÖMNINGAR

Medlemsavgifter
Dokumentavgifter

15 502

14 849

Inga bedömningar eller uppskattningar
har gjorts som har betydande effekt på de
redovisade beloppen i den finansiella rapporten eller skulle innebära en betydande
risk för en väsentlig justering av de redovisade värdena för tillgångar och skulder
under nästa räkenskapsår.

Nätverksintäkter

24 081

24 012

Serviceintäkter

Övriga intäkter
Summa

19 671

17 035

80 750

77 283

Moderföreningen

NOT 3
FINANSIELLA RISKER

Medlemsavgifter

973

990

Summa

973

990

NOT 5
ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER,
KONCERNEN

Koncernen utsätts genom sin verksamhet
för olika finansiella risker främst effekterna
av förändringarna på de finansiella marknaderna samt de affärsrisker som verksamheten är förknippad med. Affärsriskerna
för verksamheten är begränsade. För att
minimera de riskerna som oförutsägbarheten på de finansiella marknaderna medför
har ett placeringsreglemente tagits fram
samt så utvärderar styrelsen regelbundet
gjorda placeringar.

I de övriga rörelseintäkterna ingår bland
annat bidrag från VGR, EU samt Region
Halland med 8 490 t kr (5 859 tkr), bidrag
från Skolverket med 719 tkr (0 tkr) samt
bidrag från Tillväxtverket med 166 tkr
(4 535 tkr).
Bidraget från VGR har delfinansierat projektet Move to Gothenburg vars syfte varit
att utveckla Göteborg och Västra Götaland
till en ännu attraktivare region för internationell kompetens. VGR tillsammans med
EU bidrar till projektet Exportcenter i Väst.
Bidraget från Region Halland har delfinansierat projektet Exportprogrammet

Avkastning på totalt kapital
Resultat före finansiella kostnader i
förhållande till balansomslutningen.
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i Halland. Dessa projekts syfte är att fler
företag i regionen ska växa genom internationell handel och ökad export. Bidraget
från VGR har även finansierat projektet
Gymnasielärling som utvecklar regionala
stödfunktioner för samverkan mellan
gymnasieskola samt vuxenutbildning och
arbetsliv, med syfte att höja kvaliteten på
yrkesutbildning. Under året har VGR också
bidragit till nystartade projektet Styrelse
listan, som ska främja en mer jämställd
fördelning i bolagsstyrelser i regionen.
Skolverkets bidrag finansierar projektet
Mathivation, som syftar till att få elever i
grundskolan mer intresserade av matematik. Bidraget från Tillväxtverket avser stöd
för korttidsarbete.

NOT 6
ERSÄTTNING TILL REVISORERNA
2021

NOT 8
MEDELANTAL ANSTÄLLDA, LÖNER,
ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH
SOCIALA AVGIFTER

2020

Koncernen

2021

PwC
Revisionsuppdraget (inklusive viss ej avlyftningsbar moms)

122

119

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget

47

16

Skatterådgivning

15

32

184

167

Summa

Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män
har uppgått till:
Koncernen

Moderföreningen (inkl moms)
PwC
Revisionsuppdraget

27
6

–

Skatterådgivning

–

12

33

38

Summa

Kvinnor

53

51

Män

32

30

Totalt för koncernen

85

81

Moderföreningen

26

Revisionsversamhet utöver revisionsuppdraget

2020

Män

1

1

Totalt för moderföreningen

1

1

2 204

2 012

39 337

36 677

Totala löner och ersättningar

41 541

38 689

Sociala avgifter enligt lag och avtal

15 035

13 306

6 017

4 743

62 593

56 738

Koncernen
Löner och ersättningar har uppgått till

NOT 7
OPERATIONELLA LEASINGAVTAL

Verkställande direktören
Övriga anställda
2021

2020

Koncernen

Pensionskostnader (varav för verkställande direktören
679 tkr (633 tkr))

Framtida minimileaseavgifter, som ska erläggas avseende icke
uppsägningsbara leasingavtal:
Förfaller till betalning inom ett år
Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år
Förfaller till betalning senare än fem år
Under perioden kostnadsförda leasingavgifter

3 921

4 313

10 557

13 853

–

477

14 478

18 643

5 229

5 173

Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensions
kostnader för koncernen

Den operationella leasingen består i allt väsentligt av hyrda lokaler, där avtalet för huvud
kontoret i Göteborg sträcker sig till 2026-01-31. Uppgifterna i denna not inkluderar även
finansiella leasingavtal, vilka redovisas som operationella. Förutom hyra av lokaler, avser
avtalen IT-utrustning och bilar som sträcker sig till max tre år.
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NOT 8 FORTS.

NOT 9
INVENTARIER
2021

2020

Moderföreningen

Ingående anskaffningsvärden

Verkställande direktören

2 204

2 012

Årets förändringar

Totala löner och ersättningar

2 204

2 012

– Inköp

Sociala avgifter enligt lag och avtal

891

798

Pensionskostnader (varav för verkställande direktören
679 tkr (633 tkr))

679

633

3 774

3 443

Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och
pensionskostnader för moderföreningen

12 460

12 480

376

39

– Försäljningar och utrangeringar

–1 600

–59

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

11 236

12 460

–9 507

–8 203

1 588

59

Ingående avskrivningar
Årets förändringar
– Försäljningar och utrangeringar
– Avskrivningar

Koncernen

Utgående ackumulerade avskrivningar

I totala löner och ersättningar ingår:
– Rörlig provisionsersättning till personal

–

Utgående restvärde enligt plan

138

Arvode eller ersättningar har ej utgått till styrelsens ledamöter.

2021
Antal på
balansdagen

–1 325

–1 363

–9 244

–9 507

1 992

2 953

2021

2020

829

943

NOT 10
ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH
LIKNANDE RESULTATPOSTER

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare, koncernen

Verkställande direktör och
andra ledande befattnings
havare

2020-12-31

Koncernen

Löner och ersättningar har uppgått till

Styrelseledamöter

2021-12-31

2020
Varav män

Antal på
balansdagen

Varav män

19

63%

19

60%

9

56%

9

56%

Koncernen
Utdelningar
Ränteintäkter

15

3

Realisationsresultat vid försäljningar

7 764

–844

Summa

8 608

102

829

943

Realisationsresultat vid försäljningar

7 764

–844

Summa

8 593

99

Moderföreningen
Utdelningar
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NOT 11
SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT
2021

NOT 13
KONCESSIONER, PATENT, LICENSER,
VARUMÄRKEN SAMT LIKNANDE RÄTTIGHETER

2020

Koncernen
Aktuell skatt för året

–112

–533

Förändring av uppskjuten skatt hänförlig till obeskattade reserver

285

–171

Summa

173

–704

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

NOT 12
ÅRETS SKATT
2020

3 643

–452

–4 590

3 468

–947

3 016

195

–645

– Representation

–20

–25

– Övriga poster

–20

–34

Skillnad mellan koncernens skattekostnad och
skattekostnad baserad på gällande skattesats
– Avgår resultat redovisat i Moderföreningen,
på vilket inkomstskatt ej utgår
Skatt enligt gällande skattesats

Summa

18

–

173

–704

589

589

589

Ingående avskrivningar

–589

–589

Utgående ackumulerade avskrivningar

–589

–589

0

0

2021-12-31

2020-12-31

1 076

1 055

Koncernen
Förutbetalda hyror
Övriga poster
Summa

Skatteffekt av ej avdragsgilla kostnader mm

– Effekt av ändrad skattesats

589

NOT 14
FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH
UPPLUPNA INTÄKTER

Koncernen

Redovisat resultat före skatt

2020-12-31

Koncernen

Utgående restvärde enligt plan

2021

2021-12-31

915

610

1 991

1 665

Moderföreningen

Skattesats
Den gällande skattesatsen är skattesatsen för inkomstskatt i koncernen.
Skattesatsen är 20,6% (21,4%).
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Övriga poster

187

71

Summa

187

71

NOT 15
KORTFRISTIGA PLACERINGAR
2021-12-31

NOT 17
UPPLUPNA KOSTNADER OCH
FÖRUTBETALDA INTÄKTER

2020-12-31

Koncernen
Bokfört värde

57 857

49 141

Koncernen

Börsvärde

73 445

60 194

Upplupna semesterlöner och övriga upplupna löner
Upplupna sociala avgifter
Förutbetalda projektintäkter

Moderföreningen
Bokfört värde
Börsvärde

57 857
73 4454

49 141

Övriga poster

60 194

Summa

2020-12-31

2020-12-31

2 275

2 044

4 226

3 728

18 947

17 245

3 247

4 611

28 695

27 628

Upplupna semesterlöner och övriga upplöpna löner

179

79

Upplupna sociala avgifter

276

230

25

25

480

334

Moderföreningen

NOT 16
UPPSKJUTEN SKATTESKULD
2021-12-31

2020-12-31

185

471

185

471

Övriga poster
Summa

Koncernen
Uppskjuten skatt på obeskattade reserver
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NOT 18
LIKVIDA MEDEL
Koncernen

NOT 20
RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE
RESULTATPOSTER

Moderföreningen

2021-12-31

2020-12-31

2021-12-31

2020-12-31

12 825

15 402

339

3 537

1

1

–

–

12 826

15 403

339

3 537

2021-12-31

2020-12-31

Västsvenska Handelskammaren Service AB (tkr)

22 916

19 616

Summa

22 916

19 616

Banktillgodohavanden
Kassamedel
Likvida medel i
kassaflödesanalysen

2021

2020

–245

–166

–245

–166

Moderföreningen
Räntekostnader till dotterbolag

NOT 19
TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Skulder avseende närstående

Se not 20 Räntekostnader och liknande resultatposter i moderföreningen avseende
räntekostnader på ovan skuld.
Övrigt

I separata noter finns upplysningar om
– löner m.m. till styrelse och vd, not 8.
– andelar i koncernföretag, not 21.
Några inköp eller någon försäljning mellan koncernföretag har inte skett under
räkenskapsåret.
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NOT 21
ANDELAR I DOTTERFÖRETAG
Moderföreningen

Kapitalandel %

Rösträttsandel %

Antal aktier

100

100

5 000

Västsvenska Handelskammaren
Service AB (556063-6796)
Summa

Redovisat värde
2021-12-31
4 159

4 159

4 159

4 159

Säte: Göteborg
Under 2018 lämnade Föreningen Västsvenska Handelskammaren ett ovillkorat aktieägartillskott
till Västsvenska Handelskammaren Service AB med 4 mkr.

NOT 22
ANDELAR I ÖVRIGA BOLAG
Moderföreningen

Kapitalandel %

Rösträttsandel %

Antal andelar

Bokfört värde

0,13

0,00

100

0

Sveriges Rese- och Turistråd
Intressenter AB (556452-7157)
Summa

0

NOT 23
FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Moderföreningen
Balanserade vinstmedel
Årets resultat

34 513 048
4 589 992
39 103 040

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att v instmedlen d
 isponeras så
att i ny räkning överförs

39 103 040
39 103 040
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Redovisat värde
2020-12-31

FÖRENINGEN VÄSTSVENSKA
HANDELSKAMMAREN

ORG NR 262000-0311
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TILLSAMMANS GÖR VI VÄSTSVERIGE STARKARE

