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Näringslivsstrategi för Borås Stad 2022-2025 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att återremittera 

Näringslivsstrategin 2022 – 2025, för ett större beaktande av inkomna 

remissyttranden från Förskolenämnden, Grundskolenämnden, samt Borås 

Näringsliv. 

Ärendet i sin helhet 

Ett starkt näringsliv – en framgångsrik stad 

Näringslivsstrategin för Borås Stad beskriver hur staden arbetar för att skapa 

bästa möjliga förutsättningar för entreprenörskap och för företag av olika slag 

att starta, växa och etablera sig i vår kommun. För Borås är ett starkt och 

framgångsrikt näringsliv en förutsättning för att kunna växa, utvecklas som 

kommun och för att kunna förverkliga vår vision.  

Borås framtid hänger intimt samman med hur näringslivet i staden utvecklas. 

Med fler och framgångsrikare företag ökar antalet jobb, ökar lönerna och färre 

personer hamnar i arbetslöshet och utanförskap. För Borås Stad innebär detta 

ökade inkomster i form av skatter och minskade kostnader orsakade av brist på 

försörjning och utanförskap. Med fler företag, som i allt högre grad arbetar för 

hållbarhet i såväl ekonomiskt som socialt och ekologiskt hänseende, ökar 

näringslivets uthållighet och bidrag till en resilient och långsiktigt hållbar 

utveckling i hela kommunen. I arbetet med att utveckla företagen i mer hållbar 

riktning är kommunens koldioxidbudget, Agenda 2030 och övriga 

hållbarhetsrelaterade styrdokument viktiga att bygga vidare på i 

näringslivsarbetet. Strategi för Borås Stads näringslivsarbete baseras på Borås 

Vision och bygger vidare på de olika planer och andra dokument som redan har 

tagits fram för utvecklingen av vår stad.  

Strategin fokuserar på områden där Borås Stad har störst möjlighet att ha en 

positiv påverkan på näringslivets utveckling. Strategin har också tagit stort 

intryck av de önskemål och förslag som företagen under de senaste åren 

framfört vid en rad olika typer av möten mellan staden och näringslivet. Ett 

antal andra städer och kommuners motsvarande dokument har använts som 

inspiration.  

De sju viktigaste strategierna för att stödja näringslivets utveckling i Borås är: 
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1. Samverkan och dialog  

2. Stimulera och stödja företagen 

3. Branschnätverk och kluster stärker konkurrenskraft och företag 

4. Kompetensförsörjning med spets och bredd 

5. Attraktiv levande stad 

6. Sammanhållen tillväxtprocess vid ny- och ometablering 

7. Konkurrenskraftig fysisk handel 

En strategi blir inte framgångsrik förrän den omsätts i handling. För att uppnå 

de önskade positiva effekterna måste dels Borås Stad samverka med företag och 

företagsföreningar i Borås, dels måste Borås Stad samarbeta effektivt inom sin 

egen organisation. Alla kommunens förvaltningar och bolag behöver bidra, var 

och en med sitt bidrag. Men inte ens detta är tillräckligt. Även föreningslivet, 

akademin och medborgarna måste alla bidra, var och en på sitt sätt och efter 

sina förutsättningar. I Borås kallar vi detta synsätt för ”Penta-helix”, ett fem-

flätat rep som ger oss den styrka och uthållighet som vi behöver för att lyckas 

bygga framtidens Borås och uppnå vår gemensamma vision. 

Kommunstyrelsen anser att föreslagen Näringslivsstrategi för Borås Stad är en 

stor förbättring jämfört med den utgående strategin. Dock bedömer 

Kommunstyrelsen att det är nödvändigt att återremittera strategin med syfte att 

omarbeta den till att bli ännu bättre; 

Kommunstyrelsen delar remissyttrandet från Förskolenämnden och vill att 

justeringar görs därefter. 

Kommunstyrelsen delar även Grundskolenämndens remissyttrande och ser en 

vinst med att strategidokumentet förkortas. 

Borås Näringsliv har flera synpunkter i sitt remissyttrande som 

Kommunstyrelsen önskar införlivas. Detta omfattar dels uppfattningen om att 

”Konkurrenskraftig fysisk handel” bör bytas ut mot ”Konkurrenskraftiga 

företag”. Det är konsumenterna och företagen som skall driva utvecklingen 

utan att det ska ske någon värdering från Borås Stad huruvida fysisk handel 

varken är bättre eller sämre än alternativen.  

Kommunstyrelsen anser att förslaget bör omarbetas, där större vikt av 

remissinstansernas synpunkter bör beaktas. Trygghetsperspektivet för 

näringslivet är en annan fråga som faller i skymundan och således behöver 

belysas mer. 

Näringslivet i Borås är enligt lag tvingande att följa samtliga lagar och regler 

som gäller i vårt land. Utöver detta har många företag policys och regelverk 

som sträcker sig längre än vad lagen kräver. Dock anser Kommunstyrelsen att 

det är fel att i Näringslivsstrategin måla upp att det är stadens uppgift att 

utveckla företagen i mer hållbar riktning. Staden kan dock uppmana till detta. 

Mot denna bakgrund är det fel att pådyvla politiska beslut kring stadens 

koldioxidbudget i sammanhanget och detta bör således utgå.  
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Beslutsunderlag 

1. Näringslivsstrategi 

2. Remissammanställning 

Samverkan 

Politiska partierna 

Organisationer och nätverk 

Nämnder och kommunala bolag 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Politiska partierna 

2. Organisationer och nätverk 

3. Nämnder och kommunala bolag 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 

Kommunalråd  Ledamot, Kommunstyrelsen 

 


