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Elitidrottaren  
som bytte bana

Borås klättrar i  
servicemätning

NÄRINGSLIVSDAGEN:  
4 oktober  

KOM IHÅG TILLSTÅNDSGUIDEN! 
Ska du starta eget? Eller driver du redan 
företag men är osäker på de tillstånd 
och regler som berör din verksamhet? Få 
vägledning på boras.se/tillstandsguide  
  
FÖRETAGSLUNCHER: 
 5 september
 7 november
 5 december

WORKSHOPS STORA  
JOBBSTUDIEN:
30-31 augusti
13-14 september
11-12 oktober
15-16 november 
 
PRENUMERERA PÅ UPPLYSNINGAR 
OM PÅGÅENDE VÄGARBETEN:
Det finns en ny tjänst där du som medbor-
gare och företagare kan prenumerera på 
pågående vägarbeten inom Borås Stad. 
Du som användare kan själv välja vilka av 
stadens olika områden samt kransorter 
du vill prenumerera på för att se aktuella 
vägarbeten inom Borås Stad. 
www.boras.se/vägarbeten 



Anders Glemfelt.

ÅRGÅNG 33 | NUMMER 2 2018

FÖRETAGSAMT NR 2 2018

Tillsammans kommer vi långt mycket längre
Boråsregionen är ett område i stark tillväxt. Grunden till 
detta ligger i vår långa och starka tradition av entreprenör-
skap. Jag säger ofta att vårt område i sig, stimulerar nyföre-
tagande och entreprenörer, som utvecklar nya vägar. Vad är 
då entreprenörskap? Det kan säkert vara många olika saker 
men för mig handlar det främst om att omsätta kunskap i 
praktiken, att kombinera olika områden till något nytt, en 
produkt eller tjänst, som förverkligar det du vill göra. 

Dessutom ger det tillfredställelse att lyckas med något som du kan leva på. 
Det är också ett sätt att samarbeta med andra, lösa problem och 
lära sig ta hänsyn till omvärldens problem och möjligheter. 

I Borås tar drygt 600 nya företagare chansen att prova på 
detta varje år. Det är många ”saker” som varje år behöver 
utvecklas och göras på annat sätt, vilket ger möjligheten till 
nytt företagande. Många av entreprenörerna är unga vilket 
ger hopp om ett rikt framtida näringsliv.  När vi för några 
år sedan frågade Borås gymnasieskolor om intresset för 
att starta eget så uppgav hälften av alla elever att 
de i framtiden vill starta ett eget företag. Det är 
bra. Företagsamhet ger erfarenheter och möjlig-
heter att omsätta teoretiska kunskaper i praktisk 
handling. Det är bra för utvecklingen oavsett 
om man senare väljer att fortsätta i ett ”vanligt” 
arbete.

Att starta eget är också bra för integrationen. Det är ett bra sätt för våra 
nya svenskar att snabbare komma in i samhället och utveckla kontakter 
och relationer. Många som kommer har redan erfarenheter från företa-
gande från sitt eget land, där de eller familjen drivit företag. De är redan 
affärsmänniskor som förstår sig på handel och affärer och kan därmed 
bli ett fint tillskott i mångfalden i handeln och bättre förstå nya behov av 
tjänster och service till de nya grupper av svenskar som nu etablerar sig. 
Det öppnar också möjligheter till handel med delar av världen där vi inte 
tidigare handlat eller haft etablerade kontakter. En stor styrka för bygden.

I Borås har vi sedan tidigare utvecklat metoder för att stärka unga före-
tagare. Genom Ung Företagsamhet i skolorna etableras arbetssättet och 

ungdomarna får möjlighet att testa att vara företagare. Genom som-
marföretagarverksamhet, dels organiserat direkt via Borås stad och 

dels i samarbete med Drivhuset, får unga företagare utveckla sina 
idéer och lära affärsmannaskap i syfte att efter perioden själva starta 
eget och gå vidare. Via våra inkubatorer i Textile Fashion Center 
får unga som äldre företagare professionellt affärsmässigt stöd att 

utveckla sin affärsidé och genom Nyföretagarcentrum och Almi får 
främst nya svenskar stöd och möjlighet att etablera ett företag i sitt 

nya land.

Sist men inte minst, står ju alla företag, all kompetens 
och alla drivna entreprenörer redo att, som rådgivare och 
mentorer dela med sig av sina erfarenheter och kontakter. 
Eller hur?! … för din insats behövs - tillsammans bygger vi 
en starkare stad 

Vad arbetar du med främst just nu?
För tillfället är jag koordinator för nätverket ACTE där min roll är 
att utveckla nätverket och genomföra de beslut som tas inom sty-
relsen för nätverket. Till min hjälp har jag koordinatorer som finns 
bland medlemmarna över hela Europa. I staden leder jag arbetet 
med ett team med uppdrag inom kommunikation, utvidgning av 
nätverket och produktion av möten. 

I vilka sammanhang möter du företagare i Sjuhärad?
Jag har stor kontakt med företagare genom medlemmarna inom 
ACTE. Vi samarbetar både direkt med företagen och genom de 
plattformar vi har skapat, så som Marketplace Borås och Nordiska 
textilakademin. Ett annat exempel på samverkan med företagare är 
den modetävling som vi nu anordnar, REBELPIN - Fashion awards 
by ACTE. Här har vi exempelvis lokala företag med i juryn 

 NELLY HAYEK, NÄRINGSLIVSUTVECKLARE FÖR ACTE

Vad innebär det att vara administratör för ACTE?
Inom ACTE, som är ett europeiskt nätverk med syfte att främja  
utvecklingen inom textil och mode, arbetar jag med det mesta  
som gäller administrationen. En stor del av arbetet handlar om 
kommunikation med medlemmarna och att kanalisera frågor  
vidare inom nätverket. Jag arbetar även med planering, rapporter 
och utvärdering av årsmötet och de executive meetings som hålls. 
En del i mitt uppdrag handlar också om extern kommunikation  
så som pressmeddelanden.  

Vad ser du som mest intressant med ditt jobb?
Jag tycker om mötet med människor och ACTE är berikande för 
många genom att de omfattar flera regioner i Europa 

 MARIA DEL MAR PELÁEZ, ADMINISTRATÖR FÖR ACTE

I DETTA OCH  
KOMMANDE NUMMER  

PRESENTERAR VI  
medarbetarna på  

Näringslivsenheten



Allt började som en kul grej för Peter 
Häggström Lindecrantz i samband  
med att idrottsklubben Ymer fyllde  
100 år förra året då han tog fram  
en track-suit som en hyllning till  
klubben. Nu är klädmärket YMR  
Track Club etablerat och på gång  
att nå ut internationellt. Och med 
mottot ”våga och vinn” så växer  
ett spännande varumärke fram. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peter Häggström känner många igen som längd-
hopparen från IK Ymer som under sin karriär 
tog sex SM-guld och deltog i OS i Sydney 2000. 
Det är nu drygt femton år sedan som han avslu-
tade sin bana inom friidrotten. 
Nu går en stor del av tiden åt att driva varumär-
ket YMR Track Club, ett sportmärke med retro-
stil som riktar sig till en medveten målgrupp 
som lever en aktiv livsstil.
– De kläder som jag tog fram till Ymers 100-års-
firande blev så bra att jag bestämde mig för att 
starta varumärket YMR Track Club. Vi har nu 
hållit på i ett år, redan hunnit vara med i Vogue 
och lagt en fin grund för att kunna växla upp, 
säger Peter.
Alla tyger stickas i Sjuhärad och en stor del av 
designen görs av Peter. Plaggen sys sedan i en 
svensk fabrik i Baltikum.
– När jag flyttade tillbaka till Borås blev jag 
påmind om hur mycket kompetenta och duktiga 
människor det finns inom mode- och textil-
industrin här. Det känns bra att vi har en stor 
lokal förankring och visionen är att någon gång 
i framtiden kunna ha all produktion i Sverige, 
säger Peter. 
Plaggen säljs via hemsidan ymrtrackclub.com 
och i några få utvalda butiker i Sverige och Hol-
land 
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Från elitidrottare till klädskapare

 KORTA FAKTA OM PETER

NAMN: Peter Häggström Lindecrantz
ÅLDER: 42 år
FAMILJ: Man och två barn
BOR: Borås
GÖR JUST NU: Driver YMR Track  
Club som lanserat ny kollektion i april
MOTTO: Våga och vinn

Nyligen presenterade SKL, Sveriges 
kommuner och landsting, resultatet 
från den senaste nationella mät-
ningen av kommunernas service 
till företagare. Siffrorna visar på en 
positiv trend där företagare i Borås 
ger bättre betyg till kommunens 
service. 
 
Det pågår ett ständigt utvecklings- 
arbete för att erbjuda bättre service  
till företagen i kommunen. För att få 
reda på vad som kan förbättras görs 
regelbundna mätningar inom ramen 
för det nationella arbetet Insikt.  
Resultatet ligger sedan till grund för  
att utveckla servicen och kontakten 
med företagare.

Mätningen, som är den femte i ord-
ningen, genomfördes under 2017 
bland 159 kommuner där Borås 
hamnar på plats 74. Många av kom-
munerna har fått ett ökat NKI-värde 
(nöjd-kund-index), så även Borås som 
nu hamnar på NKI 72, till skillnad från 
NKI 66 förra året.
- Vi har tillsammans lagt ner mycket  
arbete med att vi ska förbättra före-
tagsklimatet och servicen. Det är gläd-
jande att det arbete vi lagt ner nu syns 
i mätningen. Då vet vi att vi är på rätt 
väg, säger Caroline Carlsson, projekt- 
ledare för Insikt inom Borås stad.
De områden som ingår i under-
sökningen är Brandtillsyn, Bygglov, 
Livsmedelskontroll, Markupplåtelse, 
Miljö- och hälsoskydd, samt Serve-
ringstillstånd. Resultatet visar att de 
områden som har klättrar mest i NKI 
är Bygglov och Markupplåtelse 

Bättre service  
till företagare

Modetävling för unga designers
På temat Light in the night uppmanas unga kreativa entre-
prenörer och studenter att delta i modetävlingen REBELPIN 
– Fashion awards by ACTE. Tävlingen handlar om att ge 
unga designers möjlighet att komma närmare mode- och 
textilmarknaden och stärka sitt nätverk. Under Berlin  
Fashion Week i juli kommer lyckliga vinnare att utses. 

ACTE, ”European Textile Collectivities Association”,  
är ett europeiskt nätverk vars syfte är att främja utveck-
lingen inom textil och mode. Borås Stad är under 
2016–2019 ordförande för nätverket. Som en del av 
de aktiviteter som staden driver under åren som ord-
förande hålls i år tävlingen REBELPIN – Fashion 
awards by ACTE.
Modetävlingen vänder sig till unga designers i hela 
Europa. Både studenter och entreprenörer är väl-
komna att delta. 
– Syftet med REBELPIN är att lyfta unga designers och 
hjälpa dem att nå ut till rätt kontaktnät i branschen.  

Vi hoppas och tror att den uppmärksamhet som finalisterna i tävlingen 
får ska stärka deras möjligheter att etablera sig i branschen, säger Mia 
Claesson, projektledare för tävlingen.
Senast den 13 april skulle de som ville delta i tävlingen ha skickat in sina 
bidrag på temat “Light in the night”. 
– Varje designer tävlar med tre outfits var. Temat vi har satt är till för 
att skapa kreativitet. Och våra designers är verkligen kreativa, det är hög 

kvalité på de ansökningar vi fått in, säger Mia.

I mitten av maj meddelades de 10 finalisterna som gått 
vidare i tävlingen. Platsen för finalen kommer att vara 
Berlin Fashion Week som hålls 3–7 juli. Då ska vinnare 
koras av en jury i kategorierna bästa student och bästa 
entreprenör. Dessutom kommer publikens pris att utses. 
– Vi ser Berlin Fashion Week som en bra arena för 
tävlingen och därför har vi valt att låta finalen ske under 
dessa dagar, säger Mia.

Vill du läsa mer om REBELPIN – Fashion awards  
by ACTE hittar du information på www.acte.net/ 

fashionawards 

    Visionen  
är att kunna ha  
all produktion  
i Sverige.

Peter Häggström Lindecrantz.



Avsändare: Borås Stad Näringslivsenheten, 501 80 Borås

Mötesplats för framtidens  
arbetsmarknad
Det handlar om framtidens 
arbetsmarknad. Vilka av 
dagens jobb kommer att 
finnas framåt? Vilka nya 
jobb kommer till? Och hur 
ska en kommun som Borås 
stad agera för att säkra 
arbetskraften 10–15 år 
framåt? 

Kring dessa frågor kretsar Stora 
jobbstudien, en nationell studie 
där Borås stad är en av finansiä-
rerna. I höstas fick företagare i alla 
kommuner som deltar besvara en 
enkät om hur de ser på framtidens 
arbetsmarknad. Nu är resultatet 
sammanställt och nästa steg tar vid. 

– Vi planerar nu för en serie work-
shopar under året för att tillsam-
mans se hur vi kan använda oss av 
detta för att stärka Borås framtida 
arbetsmarknad. Alla som är intres-
serade av att delta är välkomna 
och vi siktar på över 100 deltagare 
per workshop, säger Per Florén, 
projektledare för Stora Jobbstu-
dien på Näringslivsenheten.

Förändringar väntar
Rapporten visar att det finns ett 
antal stora utmaningar för arbets-
marknaden. Mycket tyder på att 
det kommer hända mycket. Nya 
yrken kommer till, gamla försvin-
ner. Rapporten visar däremot inte 
att det försvinner en massa jobb.
– Det kommer både bli underskott 
och överskott. Vi vet att det kom-
mer att bli stor brist inom framfö-
rallt IT och offentlig sektor bland 
annat inom vård och skola. Det är 
svårt att veta var förändringarna 
kommer att ske och när. Men att 
det kommer att förändras det vet 
vi, säger Per.

Bred mötesplats
Workshoparna är en mötesplats 
för företag, offentlig sektor, kom-
munen och regionen. Tanken är 
att ha olika teman där allt kretsar 
kring arbetsmarknaden men ur 
olika perspektiv.
– Nu är fokus på att hitta samar-
beten och hitta formatet. Vi har 
under april haft en workshop där 
vi testat konceptet. Nu slipar vi 
vidare på detta för att kunna bjuda 
in brett och ta oss an resultatet, 
säger Per 
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Anders Glemfelt
Näringslivschef
Telefon 033-35 70 53
anders.glemfelt@boras.se

Nelly Hayek
Näringslivsutvecklare/ACTE
Telefon: 033-35 71 33
nelly.hayek@boras.se

Mia Claesson
Näringslivsutvecklare
Telefon 033-35 71 23
mia.claesson@boras.se

Daniel Göök
Näringslivsutvecklare/ 
etableringsansvarig
Telefon 033-35 70 09
daniel.gook@boras.se 

Caroline Carlsson 
Näringslivskoordinator
Telefon 033-35 71 83 
caroline.carlsson@boras.se 
 
Jonas Widerström
Internationell  
näringslivssamordnare
Telefon: 033-35 71 72
jonas.widerstrom@boras.se

Maria del Mar Palaez Mañas
Handläggare, ACTE
Telefon: 0734-32 75 80
maria.pelaez.manas@boras.se

Sophia Strandberg Jonsson 
Näringslivsutvecklare
Telefon: 0734-32 78 88
sophia.strandberg.jonsson@boras.se 
 
Per Florén 
Näringslivsutvecklare
Telefon: 0708-990430
per.floren@boras.se

Annika Hansson
Praktikant
Telefon 0768-88 70 52
annika.hansson@boras.se

Sara Thiel (föräldraledig) 
Näringslivsutvecklare
Telefon 033-35 71 15
sara.thiel@boras.se
 
Önskar ni får vårt nyhetsbrev 
via mejl, kontakta Caroline Carlsson 
på telefon 033-35 71 83 eller  
e-post caroline.carlsson@boras.se 
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Näringslivsdagen 2017
I år tittar vi i spåkulan och mejslar ut de viktigaste faktorerna 
för framgång de närmaste åren. Vi har bjudit in några av landets 
skarpaste och mest kreativa hjärnor för att reda ut vad framtiden 
innebär och vad du behöver göra för att vara beredd. Köp biljetter nu 
(i framtiden är de antagligen slut).

TORSDAG 5 OKTOBER @ ÅHAGA.

FÖR PROGRAM OCH ANMÄLAN, BESÖK NARINGSLIVSDAGENBORAS.SE

huvudarrangörer:

ENDAST 

795 kr
ALLT INGÅR

diamantpartner: guldsponsorer:
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     Mycket  
tyder på att  
det kommer  
hända mycket.

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.

NÄRINGSLIVSDAGEN 2018 4 OKTOBER @ ÅHAGA

kontakta:
0768-88 71 23   
mia.claesson@boras.se
naringslivsdagenboras.se

huvudarrangörer:

guldsponsorer:diamantpartner:

Per Florén, projektledare för Stora  
Jobbstudien på Näringslivsenheten.


