Succé när
Borås Stad höll
SKNT-konferens

Hjälp för företagare
som vill göra
affärer i Kina

Kompetensdagen
eCademy drog
många besökare
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Plötsligt
händer det
”Plötsligt händer det” sägs i reklamen, och
plötsligt hände det oss på Näringslivsenheten. Telefonen ringde och undersökningsbolaget Custice, som genomför olika
undersökningar, berättar att vi blivit utsedda
till Sveriges Bästa Näringslivskontor 2016.
Det tar ett tag att fatta, men snart infinner
sig både en stor Glädje och Stolthet. Glädje
för att i en omfattande undersökning fått ett
så bra resultat att vi faktiskt uppfyller våra
mål och att vårt arbete uppskattas. Stolthet
för att ni företag, i en stor telefonintervju,
tagit er tid och svarat på frågor och gett oss
ett så bra omdöme. Kul att få jobba för tillväxt tillsammans med er alla. Borås har inte
bara ett bra näringslivskontor, vi har också
ett fantastiskt näringsliv!
Nyss har vi genomfört en tredagarskonferens för drygt 150 av Sveriges Kommunala
näringslivsmedarbetare. Tillsammans med
olika föreläsare och samarbetspartners från
näringslivet i Borås har vi bjudit på en exposé om hur vi jobbar tillsammans, företag,
högskola, medborgare, föreningar och stad,
vårt ”penta helix”. Textile Fashion center
var platsen att vara på såklart. Konferensen
kröntes av middag på ett av våra företag,
lunch på 16 olika restauranger i centrum,
besök på ASTA ZERO, SIIR och Smart
Textiles samt ett kärringarally hos flera
företag med mera. Vi visade upp en gemensam vision av var vi är på väg i vår stad
och många imponerade deltagare lämnade.
Många kommer säkert tillbaka på flera sätt,
som besökare med familjen och på många
studiebesök.
Nu laddar vi för Almedalen, tillsammans med
Högskolan och näringslivet genomför vi tre
seminarier kring
digital handel.
Hoppas vi ses
i Almedalen.
Trevlig
sommar!

Anders Glemfelt.

Vi synliggör Europafrågor
Den 9 till 13 maj hölls Europaveckan.
Fyra gymnasier besöktes för att informera
om bland annat volontärarbete och ungdomsutbyten inom EU, Bäckängsgymnasiet, Almåsgymnasiet, Sven Eriksonsgymnasiet samt Viskastrandsgymnasiet.
– Det är viktigt att vi synliggör Europafrågorna, hur de påverkar vår vardag. Vi
har pratat om möjligheterna för arbete,
sysselsättning och integration, Jonas Widerström, internationell näringslivssamordnare.
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Jonas Ogvall, vd
Svensk Digital Handel.
– En klokt investerad
krona på utbildning
kommer garanterat
att ge mycket tillbaka.

Paneldebatt om
”Gapet mellan
utbildning och
arbetsliv”

eCademy kan bli årligt event
Runt hundra intresserade kom
till den allra första kompetensdagen, eCademy som hölls
i maj. Intressanta föredrag
blandades med mingel och
information på Textile Fashion
Center.

kollektivavtal borde anpassas efter den nya
verkligheten samt att inte bara unga utan
också 40 till 50-åringar behöver ökad kunskap.
Jarno Vanhatapio som startade Nelly.com
stod för en inspirerande föreläsning. Han
pratade bland annat om viktiga framtida
yrken, som controller och utvecklare.
Samt hur han ser på CV.

– Känslan är viktigare. Man
Sagt av Jonas Ogvall
måste ha folk som kan reda
Introduktionstalare var Jonas
ut det mesta. Är det skrattOgvall, vd på Svensk Digital
rynkor eller orosrynkor
Handel.
– Det kräver
brukar jag fråga.
– Cirka femton procent av
ny kompetens
Övriga föreläsare var Sarah
alla köp när det gäller sällani näringslivet,
Öhman, frilansande konsult
köpsvaror görs idag på nätet
Jonas Ogvall,
i digital marknadsföring,
och det kommer inte att mattas
Jenny Sundbäck HR-Ansvarig
av. Det kräver ny kompetens i
Svensk Digital
SkinCity och lokala utbildare.
näringslivet. Det är därför bra
Handel.
Dagens överraskningsgäst var
att E-Handelsstaden Borås och
e-handelsbolaget Zalando.
ehandel.se arrangerar eCademy,
sa han bland annat.
– Vi vill med eCademy samla alla för att koppla
Han förutspår att vartannat köp
ihop kompetensen med företagen samtidigt
kommer att vara digitalt inom tio år.
som vi tillsammans kan lägga en plan för
– Den digitala marknadsekonomin kommer
framtiden, säger Sanna Thurdin, eventchef
att skapa ett fortsatt välstånd för Sverige.
på Ehandel.se
Han pratade också om att arbetsregler och

Insikter om franchise
På Franchisetorget träffas framtidens nya entreprenörer. I början av maj besöktes Borås.
– Informationsträffen gav insikter i hur det
är att driva franchise och hur det kan vara en
snabbare fil till företagande. Med hjälp från
ett huvudkontor och kollegor i samma kedja
kan man få bättre och snabbare stöd än om
man driver en fristående verksamhet. Det
kan även gå snabbare att få upp en större
lönsamhet och det är ju inte så dumt det
heller, eller hur? Daniel Göök, näringslivsutvecklare.

Sommarföretagare
Den som tar studenten eller studerar vid
Borås högskola eller yrkeshögskola kan
söka som sommarföretagare via mötesplatsen Drivhuset.
– Det finns bara ett fåtal platser kvar.
Det är en möjlighet för studenter som vill
utveckla en affärsidé och testa att driva ett
företag. Du får utbildning i affärsutveckling,
personlig coachning, tillgång till inspirerande lokal och nätverk. Ta chansen sök
på www.drivhuset.se/boras, Mia Claesson,
näringslivsutvecklare.

SKNT-konferensen en succé
Med Penta helix som genomgripande tema stod Borås Stad som värd för årets SKNT-konferens i
slutet av maj. Platsen var Textil Fashion Center, bara det ett gott exempel på ett samverkansprojekt.
Under tre dagar har Borås
mött deltagare från Sveriges
kommunala näringslivstjänstemän för den årliga SKNTkonferensen. Deltagarna kom
från hela Sverige.
– Vi har fått mycket positiv
feedback. Allt har planerats
in i minsta detalj, säger Mia
Claesson, näringslivsutvecklare
och projektledare för konferensen.

Yngve Bergqvist från
Ishotellet i Jukkasjärvi
berättade underhållande.

– Mitt jobb går ut på att stötta, säger
Niklas Hedin, vd på Centiro

Tillsammans med övriga på
näringslivsenheten hade ett
gediget program satts ihop.
– Vi började planera redan i
april förra året. Temat har varit
Penta helix, en samverkan utöver
det vanliga. Det innebär att ta
begreppet vidare från Triple
helix där näringsliv, kommun
och högskola ingår, Penta tar
med även medborgaren, kulturen och föreningslivet, förklarar
Mia Claesson.

Några av besökarna Jimmy Balmain Lehtinen,
Objektvision, Stockholm, Christina Bromander och
Maria Vallin från Clarion Hotel Post, Göteborg.

Och besökarna var mer än nöjda.
– Vi är jättenyfikna på Borås Stad och
nätverken här, sa Christina Bromander
och Maria Vallin, båda besökare från
Clarion Hotel Post i Göteborg.
Också utställarna öste beröm över
arrangemanget.
– Det är ett väldigt bra initiativ att
lyfta in utställarnas montrar i föreläsningslokalen. Det är kul att träffa
kollegor och utbyta erfarenheter,
tyckte Erik Hallgren från Hallgren
& Löwenbergs AB.
Föredrag varvades med utflykter,
mingel och workshops.
– Det handlar om att hitta rätt i
Temat var den röda
Sagt av besökare:
stället för fel, sa bland annat Centitråden genom hela
ros vd Niklas Hedin i slutet av sitt
konferensen.
ALLT var bra
anförande.
Ishotellets grundare Yngve Bergqvist
Totalt 11 utställare
och väldigt
berättade sin historia med mycket
och 153 deltagare
genomtänkt,
humor från att höra ”ingen vettig
lyssnade på intresbästa SKNT
människa sätter sin fot där” till att bli
santa föredrag och
någonsin.
ett framgångskoncept.
Borås med omgivning
– Redan har många hört av sig om
passade på att visa
återbesök och lovordat konferensen.
upp sig.
”ALLT var bra och väldigt genomtänkt, bästa
– Det är viktigt att visa upp Borås som stad,
SKNT någonsin”, skriver en deltagare, säger
att folk utifrån kommer till oss. Denna typ
Mia Claesson.
av konferens visar upp vad vi vill åstadNästa års värd blir Gävle
komma.

Kartläggning av kreatörer inleds
Sjuhärad går i bräschen och synliggör kreativa näringar genom den ekonomiska föreningen Creative Cluster. En första informationsträff har hållits i Borås
om forumet där kreatörer kan mötas och samarbeta.
Borås Stads näringslivsenhet genom den ekonomiska föreningen Creative Cluster i
samverkan med Sjuhärads kommunalförbund tar nu det första steget för att kartlägga
Sjuhärads kreatörer genom tre informationsträffar. Den första ägde rum i maj på
Hemgården i Borås. Moderator och Creative Clusters’s ordförande, Christian Alcenius
inledde med information om kartläggningen:
– Vi vill vara ett innovationsnätverk mellan företag, organisationer och privatpersoner.
I panelen satt Eva-Lotta Franzén, Borås kulturchef samt Borås Stads Näringslivschef
Anders Glemfelt och svarade på frågor från publiken.

På scenen, Borås
kulturchef EvaLotta Franzén
och Borås Stads
näringslivschef
Anders Glemfelt.

Möten hålls också i höst, på Rydals museum den 21 september samt Folkets Hus i
Ulricehamn den 28 september
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Anders Glemfelt
Näringslivschef
Telefon 033-35 70 53
anders.glemfelt@boras.se
Nelly Hayek
Näringslivsutvecklare
Telefon 033-35 71 33
nelly.hayek@boras.se

Avsändare: Borås Stad Näringslivsenheten, 501 80 Borås

Kina – intressant för svenska företag
tion mellan städerna. Eller att fastställa ramar för
städerna med fokus på samarbete, i första hand
textilindustrin. Mer finns att läsa på Borås Stad
hemsida under näringsliv, internationellt arbete.
– Vi har uppdaterat vår hemsida om Yancheng på
kinesiska och engelska och de kommer att göra
samma på sin stads webbsida.

Mia Claesson
Näringslivsutvecklare
Telefon 033-35 71 23
mia.claesson@boras.se
Sara Thiel (mammaledig)
Näringslivsutvecklare
Telefon 033-35 71 15
sara.thiel@boras.se
Daniel Göök
Näringslivsutvecklare/
etableringsansvarig
Telefon 033-35 70 09
daniel.gook@boras.se
Caroline Jonsson
Näringslivshandläggare
Telefon 033-35 71 83
caroline.jonsson@boras.se
Jelena Hägg
Näringslivshandläggare/
kommunikatör
Telefon 033-35 71 83
jelena.hagg@boras.se
Jonas Widerström
Internationell
näringslivssamordnare
Telefon: 033-35 71 72
jonas.widerstrom@boras.se
Önskar ni få vårt nyhetsbrev
via mejl, kontakta Caroline Jonsson
på telefon 033-35 71 83 eller
e-post caroline.jonsson@boras.se
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Kommande
företagsluncher:
7 september
2 november
7 december

Vy av det nya distriktet i staden Yancheng, Kina.

2014 blev Kina världens största ekonomi
mätt i köpkraft. För den som går i tankar
om eller redan gör affärer med Kina finns
stöd att få genom Borås Stad som har ett
samarbete med Yancheng.
Staden ligger i provinsen Jiangsu på den kinesiska
östkusten och är känd bland annat för textil och elektronik.
I april hölls ett seminarium om etablering i Kina i samarbete med Connect Väst för intresserade företagare.
– Då hade jag möjlighet att prata om vad vårt samarbetsavtal i grova drag innebär, vi har upparbetade
kontaktvägar för de företag som vill dit eller vice versa,
säger Jonas Widerström, internationell näringslivssamordnare i Borås Stad.
Han påpekar att de inte alltid har alla svar men goda
ingångar till de som vet. Det handlar inte bara om
produkter utan även hur svårt det faktiskt är att göra
affärer med Kina, kulturen och det sociala spelet.
– Vill man dit kan vi hjälpa med de första stegen.
Samarbetsavtalet är uppbyggt i åtta punkter. Till exempel att bygga en plattform för ekonomisk kommunika-

Jonas Widerström, internationell näringslivssamordnare
i Borås Stad.

TORSDAG 6/10 @ ÅHAGA

VI SÖKER SPONSORER TILL
NÄRINGSLIVSDAGEN 2016.
Den 6 oktober bjuder vi in Borås näringsliv till Åhaga
för nya affärsmöten och inspirerande föreläsningar.
Vill ni synas som sponsor tillsammans med oss?
kontakta:

0768-88 71 23

mia.claesson @ boras.se

Save the date:
Näringslivsdagen
6 oktober
2016

Under hösten och våren 2017 kommer workshops
att hållas tillsammans med Creative Cluster, CC,
med Kina som ingång med koppling till både
högskola och näringsliv. Näringslivsutvecklare Nelly
Hayek jobbar tillsammans med Jonas Widerström
med det projektet. Meningen är att använda CC för
att nå en bredare publik.
– Det handlar mycket om utbildning och vi använder CC som en språngbräda för företagare inom
kreativa näringar, säger Jonas Widerström.
Den andra juni bjuder Connect Sverige Region
Väst tillsammans med Sweden China Trade Council
till en seminarieserie i fyra fristående delar
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