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Visionsarbete som 
leder Borås framåt

Digital satsning i centrum 
ska gynna boråsarna

Borås fyller 400 år

God jul och gott nytt år!
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2020 Ett annorlunda år

    Året som gått i siffror

Hemleveranser
Butikerna och färdtjänst har hittills 
levererat 1 232 matkassar

Autofreight
Under 2020 har Autofreigt transporterat 
626 containers på 310 färre körningar 
vilket innebär en besparing på 32% CO2

Företagsakuten
Företagsakuten fick som mest under 
våren hantera drygt 30 ärenden per dag

Antal deltagare  
Creative Innovation
Intresset för Creative Innovation var stort 
och platserna blev fort fulltecknade

Mängd såld mark
Hittills under 2020 har det sålts  
210 000 kvm mark

Good Goods
Bidrar till mindre trängsel på gatorna i city, 
energieffektivare transporter, och ger en 
årlig minskning av CO2 på 5 ton i nuläget

Nya företag 
Hittills har det registrerats 567 nya 
företag i Borås under 2020

Gymnasieluncher
• Antal serverade luncher: 126 499
• Antal registrerade restauranger och 

caféer, utspritt över kommunen: 132
• Det tog mindre än 24 timmar att ta fram 

QR-kodslösningen för företaget Optidev

möjlighet till försäljning utomhus och 
parkeringslättnader i city var några i raden.

Många förvaltningar var inblandade, ett 
riktigt lagarbete. Vi är övertygade att dessa 
snabba insatser överbryggade de mest akuta 
problemen för många företag.

Sommaren kom och mer och mer började allt 
återgå till det normala, vi började planera framåt 
igen. Nu äntligen såg vi alla ljuset i tunneln.

När detta skrivs har vi åter drabbats av 
den mörka hösten, pandemin är tillbaka 
med ny kraft och snabb smittspridning. 
Allt uppstartat ställs nu återigen på ända 
och alla resurser sätts in för att klara 
smittspridningen.

Våren visade att vi tillsammans kunde 
behålla framtidstro och i alla fall hjälpligt 
hålla hjulen igång. Nu prövas vi igen, men 

detta varar inte för evigt. Tillsammans kan 
vi även denna gång hjälpas åt så effekterna 
för företagandet kan mildras och i många 
fall även kan vändas till en viss framgång. 
Vi finns redo att delta i den kampen. 2020 
blir ett annorlunda år – men ändå ett år som 
andra – det är bara nya utmaningar vi alla 
måste ta tag i.

Vänligen Anders

Samtidigt drabbades näringslivet hårt, 
framförallt alla servicenäringar. I takt med 
att allt hårdare rekommendationer utfärdades 
slutade samhället att fungera normalt. 

Vi började arbeta med stödåtgärder för att ge 
de hårdast drabbade företagen möjligheter 
att överleva. Politiken önskade snabbt förslag 
som de kunde besluta om.

En rad förslag togs fram, företagsakut för 
hjälp i djungeln av statliga åtgärder och 
andra bekymmer som företagaren kunde 
hamna i, gymnasieluncher som stöttade 
en härjad bransch men som också gav 
hemstuderande gymnasielever mat för dagen, 
hemleveranser med hjälp av färdtjänst och 
anslutna butiker för att stödja 70+ behov 
av mat, de företagare som hade affärer med 
Borås Stad fick hjälp av längre betaltid 
på fakturor och snabbare betalning för 
arbete och service, stöd till butikerna med 

ledare

Anders Glemfelt

När vi lämnade 2019 var vi stärkta av alla de framgångar som präglat 
året. Vem kunde ana att detta snart skulle ställas på ända av en pan-
demi. Borås stads krisorganisation aktiverades, vilket innebar en total 
omställning i vårt arbete. Flera av oss behövdes i krisledningens olika 
arbetsgrupper och all övrig verksamhet pausades.



För snart tio år sedan tog de som bor, arbetar, lever, umgås och möts i 
Borås tillsammans fram det som kom att bli visionen Borås 2025. Nu 
när den ska fräschas upp och får ett nytt innehåll efterlyser Borås Stads 
politiker återigen synpunkter från boråsarna.

– Vi vill få in så många bidrag som möjligt för att tillsammans 
utveckla Borås Stad, säger Maja Karlsson, projektledare för 
revideringen av visionen Borås 2025.

Visionen antogs av Kommunfullmäktige 2012 efter en bred 
förankring. Under hösten 2020 har det genomförts workshops för alla 
intressegrupper, bland annat för företagare i staden.

– Företagarna är en viktig del för stadens framtid och syftet med de 
workshops som gjorts är att tillsammans föra en dialog som leder 
Borås framåt, förklarar Maja Karlsson och tillägger att det har varit 
givande diskussioner.

– Det har inkommit många bra förslag när vi har bearbetat och 
diskuterat visionen och nu är det dags att samla in de sista bidragen 
från intressegrupperna.

Det är många som tyckt till och det har inkommit ett antal bidrag 
från företagarna i Borås.

– Bland annat är det många som önskar att Borås ska vara en stad 
i förändring. Andra vill att staden ska ha fler företagskluster för att 
mötas, säger Maja Karlsson och tillägger att många önskar även 
mötesplatser för nystartade företag.

– Det har inkommit förslag där fler nischade nätverk bör skapas så att 
etableringen för nya företag förenklas.

Merparten av bidragen har handlat om hur företagsandan kan 
utvecklas i Borås, men vikten av de förutsättningarna som krävs för 
att vilja flytta till Borås har också tagits upp.

– Flera har lyft att det ska finnas god hälso- och sjukvård, bra skolor, 
smidiga pendlingsmöjligheter och ett rikt föreningsliv. Ja, ett bra liv i 
Borås helt enkelt, förklarar Maja Karlsson.

Andra bidrag handlar om att vi ska bli bättre på att prata gott om allt 
bra som görs i Borås.

– Många vill bidra och merparten tycker att vi gör väldigt bra saker i 
Borås, men att vi borde bli bättre på att berätta det och lyfta varandra, 
säger Maja Karlsson.

Hur mycket som kommer att finnas kvar av den tidigare visionen och 
hur mycket som kommer att förändras beror på vad politikerna uppfattar 
att boråsarna önskar sig av sin framtida kommun. Allt som kommer in 
publiceras löpande på boras.se/vision och i februari går en reviderad 
vision ut på remiss till Borås Stads nämnder och bolagsstyrelser.

För de företagare som vill vara med och bidra till Borås Stads utveckling 
finns möjligheten att lämna synpunkter via enkäten på boras.se/vision.

– Enkäten är öppen fram till den 6 december och det går bra att 
lämna synpunkter privat, genom sitt företag eller anonymt, avslutar 
Maja Karlsson.

Visionsarbete som leder Borås framåt
Visionen Borås 2025 har sedan 2012 varit stadens ledstjärna. Den ska nu uppdateras 
för att utveckla Borås ännu mer. Nu kan alla företagare vara med och bidra med goda 
och utvecklande idéer.
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Avsändare: Borås Stad, Näringslivsenheten, 501 80 Borås

Nu skapas en digital handelsplats som möjliggör 
e-handel med gröna hemleveranser från butikerna 
i Borås City samma dag som beställningen görs.

Det är ett samverkans- och pilotprojekt mellan Borås City, Borås 
Stad, Good Goods och näringslivet. Boråsarna kommer att kunna 
handla från olika lokala butiker, checka ut med en betalning för att 
sedan få samtliga beställningar hemlevererade till dörren samma 
dag, dessutom på ett miljösmart sätt.

– Syftet med satsningen är att ge butikerna en kompletterande 
försäljningskanal och tillgängliggöra stadens utbud digitalt. Detta 
är något vi tror många boråsare kommer att uppskatta och nyttja då 
viljan att handla lokalt finns, men ibland räcker tiden inte till, säger 
Caroline Wallin, Cityledare på Borås City.

Diskussioner förs kring hur den fysiska handeln kan bli mer tillgänglig för 
att möta utvecklingen och konkurrensen från den växande e-handeln. 
En fråga som har blivit än mer aktuellt under rådande pandemi. 

– Vi har som målsättning att utveckla projektet långsiktigt och 
vi tror att detta är rätt väg att gå eftersom vi måste hänga med i 
digitaliseringen, fortsätter Caroline Wallin.

– Självklart kan du shoppa från sidan dygnet runt, beställningar 
som görs före klockan 17 på vardagar levereras ut samma dag i Borås 
tätort med omnejd, säger Caroline Wallin.

 Att transporterna ska vara miljösmarta har varit en viktig 
utgångspunkt och därför sker samverkan med citylogistikprojektet 
Good Goods. Varorna som ska levereras från butikerna samordnas 
och körs ut på kommersiella villkor med smidiga och miljövänliga 
elfordon av projektets samverkanspart Stures Åkeri. 

– Att skala upp Good Goods med gröna hemleveranser är en 
innovativ och spännande utveckling som möjliggör arbetet att skapa 
en långsiktigt hållbar och effektivt logistiklösning i centrum. Man 
skulle kunna säga att varje hemleverans indirekt möjliggör syftet 
om ett tystare, säkrare och renare centrum, något som är unikt och 
känns helt rätt i tiden, säger Sara Thiel, vikarierande näringslivschef 
på Borås Stad och projektledare för Good Goods.

 – Möjligheten ges att handla både fysiskt och digitalt och vi hoppas 
boråsarna ser att vi gör deras favoritbutiker mer tillgängliga. Initialt 
har fokus varit Borås City och planer finns att addera fler butiker 
och funktioner på plattformen samt utöka till ett större geografiskt 
område, säger Sara Thiel.

– Behovet av handelstjänster har förändrats. Målet med satsningen 
är att möta den utveckling som sker inom handeln, säger Anna 
Mattsson, etableringsansvarig och digital näringslivsutvecklare på 
Borås Stad.

– Genom det här projektet optimeras den digitala lösningen 
för att skapa en så användarvänlig och friktionsfri digital 
infrastruktur som möjligt. Genom insamling av data kommer vi 
tillsammans med övriga verksamheter också kunna koppla ihop 
data med insikter som möjliggör att vi kan bygga nytta för stadens 
invånare, avslutar Anna Mattsson.

Den digitala handelsplatsen går live under månadsskiftet 
november/december, håll utkik på borascity.se/ehandel.

Ny digital satsning 
i centrum 

Lokal handel skapar en 
levande stadskärna

Borås fyller 400 nästa år och firandet ska syfta till att Borås blir 
en snyggare och modernare stad i en större kostym. Självklart 
med fest och firanden, men också avstamp för utveckling.

– I takt med att året närmar sig märker vi av ett ökat intresse 
från näringslivet, säger Fredrik Beckman, konstnärlig ledare 
för jubileet på Borås TME.

Han pekar på att det finns olika anledningar för företag att 
använda firandet. Året innehåller mycket kring historia, 
kultur- och sportevenemang, kongresser, möten, konserter och 
startskott för stadsutvecklingsprojekt. Vissa företag har nytta 
av att verka i en attraktivare stad och vill därför vara med kring 
händelser som syftar till det. Andra har rena affärserbjudanden 
till besökarna och kan bidra med olika aktiviteter.

– De som är nyfikna på hur man kan vara med och bidra 
får gärna höra av sig till oss. Det här jubileet är något 
vi gör tillsammans i Borås: det offentliga, föreningar, 
akademi och näringsliv.

För mer information om firandet och hur du kan bidra, 
besök boras400.se eller maila kansli@boras400.se.

Allt fler 
företag vill ta 
del av jubileet

Sara Thiel, Caroline Wallin, Anna Mattsson, Edwin Johannesson, 
Lars Björshall. Representanter från Borås Stad, Borås City och 
Stures Åkeri som är en del av den digitala handelsplatsen.
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På boras.se/coronamaterial kan du ladda ner 
affischer med budskap på flera olika språk om att 
följa de förhållningsregler som finns för att minska 
smittspridningen av coronaviruset. De är helt fria för 
användning till din arbetsplats, butik eller där det 
behövs en påminnelse.

Visste du att det finns flera företagarföreningar med 
olika inriktningar? På boras.se/företagarföreningar 
har vi samlat de olika, kanske är någon passande för 
just dig och din verksamhet. 

Vi på Näringslivsenheten har sammanställt en enkät 
med frågor om hur coronavirusets effekter påverkat 
ditt företag och förslag på åtgärder. Genom att svara på 
frågorna hjälper du oss att hjälpa dig och andra företag 
och företagare att ta sig igenom coronakrisen. 

Du hittar enkäten på boras.se/foretagare/coronaenkat

Corona – 
affischer och information

Företagarföreningar



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

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/ 
Vikarierande näringslivschef 
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


