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hanteras och ofta går du stärkt ur händelsen. 
Det måste vi tro även i det här fallet, även 
om det ibland säkert kan kännas svårt 
att räcka till.

Det är våra entreprenörer som skapar 
lösningarna och varje dag kan vi glädjas åt
hur företag, föreningar, organisationer och
det off entliga hjälps åt att bekämpa den 
osynliga fi enden. Tillsammans kommer vi
på bra lösningar som ger hopp, både i det
lilla, för den enskilde som drabbats men
också för företagaren som idag har svårt att
se framtiden. Jag är övertygad om att vi på 
olika sätt kommer att gå stärkta även ur det 
här och att den nya framtiden kommer att 
skapa möjligheter för företagandet, utifrån
allt det vi lärt av alla misstag vi gjort innan 
krisen. Sårbarheten i samhället, bristen 
på lokal produktion, bristen av olika 

beredskapslager, insikten av robusta lösningar 
som klarar framtida kriser m.m.

I det här numret vill vi visa på några nya
idéer och lösningar som kommit fram i krisens 
spår, lösningar som ger hopp och framtidstro. 
Några spirande frön av entreprenörskap. 

Tillsammans tar vi oss ur det här
Vänligen Anders

Det som är aktuellt idag är inaktuellt i 
morgon och när ledaren når dig så har säkert 
en massa nytt hänt som jag idag inte vet eller 
ens kan överblicka. Aldrig någonsin har väl 
allt gått så fort och samtidigt så långsamt.

För vår del, här på Näringslivsenheten, präglas 
nu livet av företagsakut, nya stödpaket och 
olika insatser för det lokala näringslivet, 
underlag för beslut av kommunala åtgärder, 
att på olika sätt delta i krisarbetet, hjälpa
företag att ställa om och rida ut krisen. 
Stora och utmanande uppgifter där vi 
tillsammans med alla er i näringslivet visar på 
handlingskraft och entreprenörskap. Många 
företag har det idag kämpigt medan det för 
andra bara minskat lite grann. För ytterligare 
några så går aff ärerna faktiskt lite bättre. 
Som företagare är du van att varje dag möta 
utmaningar, problem som måste lösas och 

ledare

Coronatider,

Anders Glemfelt

ja, mycket har förändrats sedan jag skrev ledaren till Företagsamt 
förra gången för 3 månader sedan. Hur skriver man då en ledare om 
vad som är aktuellt när vi alla undrar – vad hände? och måtte livet 
bli som vanligt igen så fort som bara möjligt.

Exempel på åtgärder som gjorts i
Borås med anledning av coronaviruset:

Företagsakuten, en kontaktväg för företagare vid frågor kring stödpaket,   
 korttidspermittering m.m.

Tidigarelagt datum för öppning av uteserveringar och snabbare hantering av serveringstillstånd

Förlängda betalningsvillkor för företagare avseende fakturor från Borås Stad

Skolluncher för gymnasieelever hos lokala restauranger

Hemleverans av matvaror till invånare över 70 år

Tips! För dig som är företagare, mer information kopplat till coronaviruset hittar du på
 boras.se/foretagare/corona



Dag för dag kan Fredrik Logenius och Anna Mattsson följa 
antalet anslutna restauranger och antalet uthämtade luncher.

Indira Elias på Viva la Focaccia scannar 
in en av dagens elevluncher.

De senaste månaderna har � era insatser gjorts med anledning av Coronaviruset, både på nationell och 
lokal nivå. Det har också ställts större krav på samverkan, vilket i Borås bland annat genererat en unik 
app som fått uppmärksamhet över hela landet.  

Tillsammans ur krisen

En bransch som tidigt såg stora utmaningar var restaurangbranschen. 
När landets gymnasieskolor stängdes ner och frågan om skolluncher 
uppstod, föddes med inspiration från andra kommuner en idé som 
innebar att man kunde slå två fl ugor i en smäll. Tillsammans med
Borås Stad utvecklade boråsföretaget Optidev en unik app som gjorde 
det möjligt för eleverna att hämta ut lunch hos lokala restauranger. 
En lösning som gynnade såväl restaurangerna som eleverna.

– Det handlade om runt 4200 elever som skulle erbjudas måltidspaket 
och det behövde vara enkelt för restaurangerna att ansluta sig och för oss 
att administrera. Jag hade nyss besökt Optidev inom ”Borås runt på 109 
dagar”, så när frågan dök upp kontaktade jag Fredrik på Optidev för att 
se om det var något de kunde hjälpa oss med, berättar Anna Mattsson, 
digital aff ärsutvecklare på Näringslivsenheten.

Systemet behövde vara enkelt att använda och säkert från att kunna 
manipuleras. Den sortens lösningar är något som Optidev arbetar med 
varje dag och VD Fredrik Logenius kände sig trygg i att det gick att
lösa med kort tidsram.

– När utvecklarna frågade om när projektet behövde vara färdigt 
svarade jag att ’idag vore bra, men imorgon är också okej’, säger Fredrik 
och skrattar.

24 timmar senare fanns en app för restaurangerna och personliga 
QR-koder för eleverna färdigt. Med de personliga QR-koderna kunde 
eleverna hämta ut fem luncher i veckan från någon av de restauranger 

som registrerat sig. Registreringen gjorde restaurangerna i appen, där de 
också scannar QR-koderna. Alla registreringar och inscannade luncher 
kunde Borås Stad och Optidev följa direkt. Redan första dagen
hämtades över 1000 luncher ut.

Antalet anslutna restauranger och uthämtade luncher ökade snabbt, 
från 60 restauranger första veckan till 132 i början på maj. I månads-
skiftet april–maj låg antalet uthämtade luncher i snitt på 2700 per dag. 
Appen fi ck dessutom stor uppmärksamhet över hela landet och har 
sedan starten i Borås levererats till ytterligare åtta kommuner.

– Det är på många sätt ett unikt samarbete och ett fantastiskt exempel 
på hur bra det kan bli när stad och näringsliv samverkar, säger Anna.

– Som arbetsgivare är det viktigt för mig att Borås är en bra stad att leva 
och bo i. Om hälften av alla restauranger plötsligt skulle behöva stänga 
skulle det ha stor påverkan på staden, som under de 26 år jag bott här 
har sett en stor utveckling. Så när vi hade möjligheten kändes det roligt 
att kunna hjälpa till, säger Fredrik.

Sedan lösningen kring gymnasieluncherna kördes igång har man sett 
ytterligare exempel på kreativa lösningar där olika parter samverkar i 
krisen. Från slutet av april blev det möjligt för invånare över 70 år att få 
matvaror hemkörda med hjälp av färdtjänsten. Beställningarna görs hos 
någon av de butiker som registrerat sig i projektet och körs sedan hem 
av färdtjänstens chauff örer.

– Då invånarna över 70 år rekommenderades att inte själva ge sig ut och 
handla såg vi att det fanns ett stort behov av att få hjälp med detta. Med 
den här lösningen kan de dessutom ringa till butiken och beställa, vilket 
underlättar för de som inte har erfarenhet av att beställa online, berättar 
Caroline Carlsson på Näringslivsenheten.

Hur länge de olika insatserna kommer att pågå går i nuläget inte att 
säga, utan fortgår så länge behovet fi nns. Mer information som vänder 
sig till dig som företagare hittar du på boras.se/foretagare/corona
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Avsändare: Borås Stad, Näringslivsenheten, 501 80 Borås

Inom ACG-gruppen finns sedan länge stor erfarenhet och kompetens 
kring textil produktion och automation. När orderingången på grund 
av Coronaviruset minskade drastiskt i flera av bolagen uppstod frågan 
kring hur man med hjälp av den kompetensen kunde vända utvecklingen.

– Det briserade egentligen i mitten på mars, då börsen föll och vi 
började se ekonomiska konsekvenser. Vi samlades och diskuterade 
vad vi kunde göra med befintliga erfarenheter och resurser. Samtidigt 
började det bli brist på flera produkter i sjukvården och vi landade i att 
skyddsrockar var den bästa lösningen för oss, berättar Jan Evertsson, 
VD för ACG-gruppen.

Efterfrågan var stor och avtal tecknades snart med flera svenska regioner 
och kommuner. Det som började som produktion i liten skala växte 
snabbt och efter fyra veckors produktion sysselsatte ACG Production 
70 personer. I mitten av juni beräknas den siffran ha stigit till 120.

– Det blev en bra lösning för hela ACG-gruppen, då vi istället för 
att permittera eller varsla har kunnat flytta viss personal till ACG 
Production. På så sätt finns de kvar hos oss även när krisen är över, 
säger Jan.

Satsningen på skyddsrockar har gett mersmak och långtgående planer 
finns nu på att tillverka ytterligare produkter.

De ställde om 
produktionen 
i krisen

ACG PRODUCTION

Många företag har de senaste månaderna behövt för-
ändra sina verksamheter för att hantera krisen. Ett 
sådant exempel är ACG Production, som i mars valde 
att ställa om och satsa på skyddsrockar till vården.

I början av året startade Borås runt på 109 dagar, 
där politiker och tjänstepersoner besöker olika 
boråsföretag med syfte att tillsammans arbeta 
för ett ännu starkare företagsklimat.
 
Under besöken får företagen presentera sin verksamhet, ställa  
frågor och framföra önskemål till staden. Hittills har 68 av 109 
företagsbesök genomförts, besök som verkligen gett mersmak med 
givande samtal och värdefulla idéer. 

På grund av Coronaviruset är besöken för närvarande pausade. Så 
snart omständigheterna tillåter är förhoppningen att kunna återuppta 
besöken som planerat. Nästan alla de 109 besöken är inbokade, men om 
ditt företag vill ha ett besök finns det fortfarande möjlighet att göra en 
intresseanmälan på boras.se/109.

Borås runt på 109 
dagar kommer 
tillbaka

Underlätta cykling 
och få friskare personal

Ett bra sätt att mota ohälsan runt 
omkring oss är att arbeta för ökad hälsa. 
Nu har ert företag möjlighet att visa att 
ni är en Cykelvänlig arbetsplats, eller 

rent av den cykelvänligaste!   
 

Att delta i Cykelvänlig arbetsplats är kostnadsfritt där 
belöningen ökar ju högre stjärnnivå som ni uppnår. Ni 

har dessutom chansen att vinna fina utmärkelser! 

Läs mer och anmäl din arbetsplats på:  
boras.se/cykelvanligarbetsplats
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Näringslivets servicecenter

Vill du ha stöttning eller råd? Till Näringslivets 
servicecenter är du som är eller vill bli företagare 
välkommen med dina frågor och funderingar. Vi kan 
på ett eff ektivt sätt guida dig rätt i processerna från 
uppstart till tillstånd och allt där emellan.

Läs mer på boras.se/servicecenter eller kontakta oss!

Välkommen till Näringslivets 
servicecenter

Reportage, företagsnyheter, råd och tips – eller 
kanske något helt annat. Vad skulle du vilja ha 
mer av? Skicka dina önskemål och förslag till 
naringslivsenheten@boras.se

Vad vill du läsa om i Företagsamt?

Kommun-Kim

Du vet väl att vi på Näringslivsenheten har en digital 
medarbetare i form av vår egen chatbot Kommun-
Kim? Kim (Kommunen informerar medborgarna) är 
en dialogrobot (AI-chatbot) som vi byggt, utvecklat 
och tränat tillsammans med miljö och tillstånd. 
Kim gör sin provanställning på boras.se/foretagare 
och är här för att svara på de vanligaste frågorna om 
serveringstillstånd och tillståndsguiden, dygnet runt.

Kim ligger i linje med kommunens arbete med 
att bli mer digitala samt mer tillgängliga och 
serviceinriktade för medborgare och företagare. På 
sikt bidrar det också till att vi kan lägga mer tid på 
det fysiska mötet.

Vill du veta mer om Kommun-Kim? Kontakta oss 
på naringslivsenheten@boras.se

Service dygnet runt med Kommun-Kim 



Kontakt
Anders Glemfelt
Näringslivschef 
Telefon 033-35 70 53 
anders.glemfelt@boras.se

Anna Mattsson
Digital näringslivsutvecklare 
Telefon: 0734-32 75 80 
anna.mattsson@boras.se

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

Caroline Carlsson
Näringslivsutvecklare 
0768-88 71 23 
caroline.carlsson@boras.se

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

Emelie Bergdahl
Projektledare 
Telefon 0766-47 12 54 
emelie.bergdahl@boras.se

Ingrid Nyman (föräldraledig)
Näringslivsutvecklare 
 
Jonas Widerström 
Internationell näringslivssamordnare 
Telefon: 033-35 71 72 
jonas.widerstrom@boras.se

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

Peder Wahlberg
Näringslivsutvecklare 
Telefon: 0734-32 74 61 
peder.wahlberg@boras.se

Per Florén
Näringslivsutvecklare 
Telefon: 0708-99 04 30 
per.floren@boras.se

Sara Thiel
Näringslivsutvecklare 
0768-88 71 15 
sara.thiel@boras.se 
 
Önskar ni få vårt nyhetsbrev via mejl,  
kontakta Annika Hansson:  
telefon: 0768-88 70 52  
e-post: annika.hansson@boras.se


