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Att göra skillnad
Ibland funderar vi som enskilda filosofiskt på om vi gör
någon skillnad här i livet, vad gör vår insats för avtryck på
jorden. Så gör även vi här på näringslivsenheten på Borås
Stad. Leder vårt arbete någonstans? För att ge en liten reflexion på det behöver vi börja i visionen Borås 2025.
Visionen slår fast bl a följande:
”Borås utvecklar sin framtid på arbetet inom textil och handel. Borås
utmärks av skapande och mod att tänka i nya banor. Det utvecklar vi till
en ledande position inom mode, design och smarta textilier, som skapar
nya företag. Där textilt skapande och design möter entreprenörskap och
handel stimuleras vi att bryta nya vägar.”
Vi på näringslivsenheten omsätter politikens kloka visioner och
beslut i mål och aktiviteter och ansvarar för att förverkliga
stadens vision. Samtidigt är det att ”verka utan att synas”,
stimulera andra att göra jobbet, annars blir det inte mycket
gjort.
Var ser du då spår av vårt direkta arbete? Först och främst
på våra nya verksamhetsområden på Viared och andra ställen i staden. Här växer nya företag upp och nya arbetstillfällen skapas. Detta är faktiskt tillväxt, vi skapar
direkt fler arbetstillfällen och fler skattebetalare
som stärker stadens ekonomi. Företag vill växa
och utvecklas i Borås stad.
Vi driver och utvecklar också stadens styrkeområden, våra kluster inom Textil, E-handel,
kreativa näringar och det högteknologiska klus-

ENTREPRENÖRER PITCHADE INFÖR JURY
Seminarieserien Think Business på Inkubatorn avslutades med en pitchtävling. 13 olika nystartade entreprenörer
presenterade affärsidéer inför en jury. Vinnare blev läkaren
Stefan Malmberg med en medicinteknisk enhet som patienter själva kan använda för en första diagnos. Priset är 10 000
kronor.
– Prispengarna ska jag använda till att vidareutveckla
prototypen, sa Stefan.
Under fyra seminarier har nystartade företagare fått lära sig
det mesta om vad det innebär att driva företag. Per-Anders
Haglund och Markus Bredberg på Inkubatorn i Borås hoppas hålla två seminarieserier om året i stället för som nu, en.
– Vi ska utvärdera, det har varit väldigt bra respons.
Borås Stad är en av finansiärerna
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terområdet med ASTA i spetsen. Detta är exempel på indirekt tillväxt som
görs genom samverkan med Högskolan och företagen inom respektive
områden. Här är staden, genom våra företag framgångsrika, våra speciella
kunskapsområden textil, handel och bilsäkerhet placerar oss på världskartan. Gör oss speciella, vi sticker ut. Andra vill lära av oss.
Företagen tillsammans skapar mervärden som ligger i framkant och gör
företagen redo att möta framtidens utmaningar. De blir helt enkelt robustare. Ett annat kanske lika viktigt område är att stimulera företag att växa,
att våga satsa. Skapa framtidstro. Det får företag i en stad som växer och
som jobbar med kompetenstillgång, som skapar arenor där företag kan
mötas och utveckla affärer och verksamheter ihop, som driver strategiska
försök inom framtidsområden där varje enskilt företag självt inte har
kraft, pengar eller kunskap att satsa, men som kan vara avgörande för att
i framtiden möta kundens krav.
Detta gör vi bland annat genom att tillhandahålla olika arenor för
möten, bevaka ny teknik och utvecklingsområden. Tillsammans med
berörda företag skapar vi projekt, som leder till att vi ligger i den
absoluta framkanten inom tillväxtområden som är viktiga för våra
företag och stadens tillväxt.
Det där med avtryck, ja. Enskilt var och en, vi och ni, är det som
i det verkliga livet. Ett litet, litet avtryck från var och en men
tillsammans gör vi stor skillnad och säkerställer stadens
och företagens framtida tillväxt och möjlighet att ge våra
medborgare, era medarbetare, ett gott liv. Det lyckas vi bra
med, de senaste 10 åren har förändrat och utvecklat staden
mycket, vi är framgångsrika

Anders Glemfelt.

MODE UTAN SEENDE - BEYOND SEEING
Hur upplever blinda och synskadade mode? Det internationella projektet Beyond Seeing söker svaren med deltagare
från modeskolor och organisationer för synskadade.
Vidmina Stasiulyte doktorand från Högskolan i Borås
forskar i ämnet.
– Taktilitet, kinetik, ljud och lukt blir en viktig inspiration för
en icke-visuell estetik av mode. Min forskning fokuserar på
icke-visuell estetik på mode som bygger på ljuduttryck. Det
är viktigt att diskutera de ickevisuella aspekterna av mode
och identitet.
Jonas Widerström är internationell näringslivssamordnare:
– Ett deltagande i Beyond seeing är ett viktigt steg i stadens
arbete för en inkluderande och hållbar miljö för alla genom
textil och mode, säger han

Inblick i vårt arbete
Det är inte för inte som Borås Stad
tilldelats pris för bästa näringslivskontor. Näringslivsenheten arbetar
med en rad olika områden med vision
2025 som riktlinje. Här är en närmare
inblick i några av näringslivsenhetens
arbetsområden.
Vi arbetar långsiktigt med att utveckla olika
typer av nätverk, verka för tillväxt och ökande
arbetstillfällen. Att lokala företag möts genom
exempelvis näringslivsdagen och på företagsluncher anser vi leder till goda och långsiktiga
relationer.
Ett projekt vi jobbar med är Insikt. Det handlar
om att Borås Stad vill förbättra bemötandet
gentemot företag, även rättsäkerhet och service är områden som inkluderas av Insikt. Ett
annat projekt som är i sin linda är att utveckla
ett servicecenter. Det ska hjälpa nyföretagare
vid uppstart, och etablerade företag rätt i olika
frågor till kommunen. Vi vet att det fortfarande
finns en del att önska och arbetar kontinuerligt
med att kunna få alla aktörer att leverera den
service som företagen önskar.
Vi skapar förutsättningar för om- och nyetableringar i Borås och attraherar företag att etablera

sig i staden. Vi har som mål att Borås ska vara
den naturliga etablerings- och utvecklingsregionen för textil, logistik och den framtida
handeln. E-handelsstaden Borås driver bland
annat frågorna om kompetensförsörjning
kring programmering och digitalisering. På så
vis stärker vi framtidens handel i Borås. Vi är

NÄRINGSLIVSENHETENS MÅLOMRÅDEN 2017-2018
Verksamhetsplanen
omfattar följande
elva målområden:
• Upplevelseindustrin
• Miljö
• Internationellt arbete
• Omvärldsanalys

• Framtidens handel
• Lokal tillväxt
• Etablering
• Klusterområde högteknologiskt företagande
• Kommunikation och marknadsföring
• Internt arbete
• Regionalt samarbete

även en ledande logistikregion och vi ingår i
omfattande innovationsprojekt, exempelvis
AutoFreight (läs mer på nästa sida).
Samverkan med olika aktörer är en naturlig
del i vårt arbete både regionalt, nationellt och
internationellt. Ett exempel är ACTE som är
ett Europeisk textilt nätverk som Borås numera
driver. Samverkan har betydelse för att stärka
kringliggande näringar samt kunna erbjuda en
internationell samarbetsarena för bland annat
framtidens designers i Borås.
Det är viktigt för oss att aktuell information
når ut till företag i kommunen. Därför arbetar
vi med att kontinuerligt uppdatera Borås Stads
webbsida (boras.se/foretagare). Vill du veta
mer? Välkommen att kontakta oss!

REKO - Ny mattrend i Borås

Borås bäst i Sjuhärad!

I Finland har det vuxit lavinartat. Nu finns det i Sverige och
Borås är tidigt ute. Här finns sedan över två månader tillbaka
Sveriges tredje största REKO-ring.

Av landets kommuner placerar sig Borås på plats 40 av nystartade
företag. Det är det näst bästa resultatet på sju år och innebär bäst i
Sjuhärad år 2016.

Det handlar om lokalproducerad mat direkt från producent till
konsument. Allt förmedlas via Facebookgrupper. I Borås heter den
REKO-ring Borås och vänder sig till hela Sjuhärad. Utlämning av
varor sker varannan torsdag på Bäckängsgymnasiet.
– Man beställer via Facebookgruppen, hämtar sina varor på bestämda
datum och betalar på plats, förklarar Mia Claesson.
Hon arbetar med landsbruksinriktad näringslivsutveckling.
– Vi vill få företag på landsbygden att blomstra. Det här är ett jättebra
projekt.
Det är Oskar Lorentzon från Lokalproducerat i Väst som dragit igång
REKO-ringen i Borås. I dagsläget har gruppen över 3000 medlemmar
och 55 anslutna producenter. Producenterna måste ha registrerad verksamhet, följa REKO-ringens riktlinjer och inneha de tillstånd som krävs.
– Borås Stad stöttar och marknadsför projektet. Vi vill att det ska växa,
säger Mia.
Alla är välkomna att vara med, det säljs kött, ägg, granskottssirap,
surdegsbröd och surkål bland annat

Nyföretagarcentrum jämför varje år landets 290 kommuner rankade efter
nyregistrerade företag.
– Enskilda firmor har ökat med 10,2 procent och handelsbolag med 11,2
procent, säger Daniel Göök, näringslivsutvecklare/etableringsansvarig på
Näringslivsenheten.
År 2015 registrerades 669 nya företag och förra året 742, en ökning med
över tio procent.
– Det är ju fantastiskt bra, vi är jätteglada för det. Vi landar på en siffra på
6,8 företag per tusen invånare.
Daniel Göök tror ökningen delvis har med rådande konjunktur att göra,
när det går bättre skapas behov av fler underleverantörer.
– Jag gjorde en sökning på företag som registrerats, många finns inom
bygg, anläggning och konsultverksamhet kopplat till företagsutveckling.
Näringslivsenheten samarbetar med nyföretagarcentrum och Almi som
stödjer företagare. Drivhuset och Inkubatorn är några andra aktörer.
– Det finns ett bra klimat för nyföretagande här i Borås
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Avsändare: Borås Stad Näringslivsenheten, 501 80 Borås

Framtiden kommer till
Viared med ny teknik
Snart kan det bli verklighet med autonoma HCT-lastbilar direkt från hamnen
i Göteborg till en omlastningsplats i
Viareds logistikpark. Näringslivsenheten
och företaget Speed Group är två av tiotal
partners som ingår i ett forskningsprojekt.
De jobbar för att skapa förutsättningar
för att förverkliga projektet.
– Målet med projektet är att skapa en omlastningsplats i Borås för transporter av
gods till och från hamnen i Göteborg i autonoma HCT-lastbilar.
Det skulle kunna bidra till effektivare containertransporter mellan
Göteborgs hamn och Viareds
logistikpark, säger Sophia Jonsson näringslivsutvecklare på Borås
Stad.
Effekten av den utvecklingen
möjliggör färre transporter och
därmed minskat koldioxidutsläpp.
– Det positionerar Borås som en
attraktiv etableringsregion och
gynnar företagsklimatet. Det visar
också att vi ligger i framkant när
det gäller tekniska lösningar för
hållbara transporter, fortsätter
Sophia Jonsson.

I en intervju med Peter Nilsson CEO Speed Group,
ett av fyra företag som ingår i projektet, säger Peter:
– Vi blev tillfrågade att medverka i projektet av
näringslivschef Anders Glemfelt och vi såg det som
en självklarhet att delta i denna intressanta utveckling.
Vi tillsammans med Ellos Group AB, Kerry Logistics
AB och Volvo Bussar har som uppgift att undersöka hur vi kan samarbeta för att
förbättra flödet av containrar och
maximera transporternas kapacitet
för att på så sätt minska antalet
transporter. Det är viktigt att ta
ansvar och hjälpa till att utveckla vår
framtid, att någonstans göra världen
lite bättre.
Tanken är att den första förarlösa
lastbilen skall vara i gång redan
nästa år och hela projektet skall stå
klart 2020.
– Det skall bli intressant att delta
och följa utvecklingen i projektet
under de kommande åren, säger
Sophia Jonsson
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Vill du vara med
och synas med oss?
Under Näringslivsdagen har ditt företag en fantastisk möjlighet att som
sponsor och partner synas tillsammans med oss. Beslutsfattare från hela
regionen sluter upp för en unik inspirationsdag på Åhaga – en möjlighet
att knyta nya affärskontakter.
hu v udar r angörer :

kontakta:
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I projektet, som leds av Volvo Technology, samarbetar ett tiotal partners däribland, Chalmers Tekniska
högskola, GDL, Combitech, trafikverket, fyra företag
i Viared och Borås Stad.
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