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I år var det en typisk svensk sommar med lagom värme, regn och 
rusk, gräset doftade och en vilsam stämning infann sig under 
semestern, kraft hämtades inför nya utmaningar i höst och i vinter. 
En sommar vi alla var värda. 

Samtidigt är himlen inte bara solig utan 
grå och oroväckande, jag tänker främst då 
på den situation våra vänner i Ukraina har, 
med invasion av främmande makt, ofred 
och enorma utmaningar för dagen. Det är 
krig i Europa och framtidsutsikterna för oss 
alla har förändrats drastiskt. Inte bara för de 
i Ukraina, som givetvis har det allra värst 
utan även för oss här en bit bort. Vi påverkas 
också, som privatpersoner och som företagare. 
Inflationsspöket är väckt, energipriserna 
påverkar alla, materialbristen i industrin är 
stor och nya vägar för råvarutillförsel till 
Europa måste fram. Utmaningarna i höst och 
i vinter kommer att vara många och påtagliga 
för alla.

Samtidigt är det nu vi måste satsa, vara 
solidariska och stå emot påtryckningar och 
desinformation och slå vakt om vår demokrati 
och vår frihet. Vi behöver stå upp och visa 
att vi står för våra värderingar och solidariskt 
sluta upp med Ukrainas folk, inte bara med 
ord utan också praktiskt, med stöd till de som 

kommer hit som flyktingar, med ekonomisk 
hjälp på plats i kris och återuppbyggnad, 
diplomatiskt och i enighet. För Ukrainas krig 
är också vårt.

När det är kris måste vi tvinga oss att se 
framåt, rusta oss för framtiden. Det är i 
ljuset av det vi ska se höstens satsningar. 
Vårt behov är stort och kommer i framtiden 
att vara än större av utbildad IT-personal. 
Därför är jag extra glad över de satsningar 
som E-handelsstaden, Borås Näringsliv och 
Högskolan i Borås m.fl. gör för att starta 
nya högre utbildningar och forskning inom 
området. Det kommer att göra gott för 
alla branscher. Pulsenkoncernen satsar på 
utveckling och ombyggnad av sitt område 
med samma inriktning, fler IT-företag. 
Satsningen blir också en viktig del i 
stadsutvecklingen där Pulsenområdet blir 
en integrerad del av den nya superparken. 
I vårt öppna samhälle så kan vi mötas, fritt 
diskutera och fritt söka nya affärspartners och 
bygga nytt tillsammans. Årets Näringslivsdag 

ledare

Till hösten kommer Koncerninköp i Borås Stad 
hålla en anbudsskola. Syftet är att stärka regionens 
företagare i upphandlingar.

– Vi vill få konkurrenskraftiga företagare delaktiga i våra 
upphandlingar och genom att erbjuda en anbudsskola kan 
företagare lära sig att rent konkret tolka upphandlingsdokument 
samt få en förståelse för hur processen går till från leverantörssidan, 
säger Emma Andersson, inköpsutvecklare vid Koncerninköp på 
Stadsledningskansliet i Borås Stad.
Med en bakgrund som jurist har hon stor erfarenhet från upphandlingar 
och vill förmedla att det inte behöver vara så komplicerat.

–  Vi på Koncerninköp arbetar med hela inköpsprocessen inom Borås 
Stad och framför allt med upphandlingsdelen. Upphandlingarna 
sker genom lagen om offentlig upphandling och LOU är en 
skyddslagstiftning för leverantörer som säkerställer att den 
upphandlande myndigheten förhåller sig objektiv och opartisk vid 
förvaltning av skattepengar.

Borås Stad vill hjälpa 
företagare att lämna anbud.

den 4 oktober är ett sådant forum som 
är så viktigt som manifestation för vårt 
fria demokratiska samhälle. I år är temat 
DRIVKRAFT, ett ord som betyder mycket. 
Vi ses den 4 oktober på Åhaga!

Ingen kan göra allt men tillsammans kan vi 
göra mycket!

Vänligen Anders

Ledare

Anders Glemfelt

Genom att delta i upphandlingar har företagare chansen att få en 
stabil affärspartner i upp till fyra år.
– Mycket kan verka komplicerat vid första anblicken, men allt du 
behöver veta ska stå i underlaget. Om något är oklart, ställ frågor till 
den som håller i upphandlingen, det finns enkla sätt att göra det i 
annonsverktyget.

Vill du veta mer? 
Kontakta Emma Andersson på Emma.d.andersson@boras.se eller 
följ Koncerninköp Borås Stad på LinkedIn.

•  Ha framförhållning, ta reda på när nästa upphandling 
påbörjas. De flesta upphandlingar går i cykler om fyra år. 

•  Ha en tydlig uppdelning i företaget för vem som ansvarar 
för anbudsgivning.

•  Kommunicera mer med kommunen – både innan, under 
och efter en upphandling.

•  Lägg tid på anbudets disposition och var noggrann så ni 
får med allt som efterfrågas. 

•  Granska avtalsutkastet och utvärderingen –  passar detta 
er verksamhet?

Juristens tips för att lyckas i en upphandling!
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E-handelsstaden Borås har startat en techgrupp 
och breddar nu klustret med ett ben inom tech. 
Målet är att stärka regionen ytterligare så att 
Borås kan fortsätta sin tillväxtresa.

Boråsregionen har sedan lång tid tillbaka en stark tradition inom 
detaljhandel och som Nordens ledande inom distanshandel. För 
att möta en ökad efterfrågan på kompetens inom tech adderar nu 
E-handelstaden Borås ytterligare ett ben genom en techgrupp. 
Techbranschen kan förenklat delas in i fyra delbranscher; programvara 
och IT-tjänster, telekommunikation och infrastruktur, tillverkning 
av hårdvara samt återförsäljning och service. Bakom techgruppen står 
bland annat Niklas Hedin, vd på Centiro och David Landerborn, 
Operations Manager på Techstep, tidigare Optidev.
– E-handelstaden Borås frågade oss om vi kunde göra Borås bättre 
rustade inom tech och öka kompetensen i regionen vilket vi gärna 
medverkar till, säger Niklas Hedin, vd på Centiro.
Syftet med gruppen är att tillgodose kompetensbehovet som finns 
och göra Borås till en bättre stad att verka i.
– Vi vet att det är många företag som har kompetensbrist inom tech 
och målet är att samla energin och skapa bra initiativ som driver 
frågan framåt och löser utmaningen på lång sikt. Vi verkar ju själva 
inom techbranschen, men behovet av kompetens finns även i andra 
branscher. Vi vill vara med och bidra till att företagen växer och att 
regionen utvecklas ytterligare, säger han.

Borås Stad, näringslivet och akademin har länge samarbetat och ett 
tidigare exempel på hur samarbetet mellan dem fungerat är de olika 
utbildningarna som finns inom systemutveckling och IT.
– Vi förde tidigt en dialog med de olika parterna vilket mynnande ut 
i de utbildningar som idag finns i Borås. Samarbetet mellan staden, 

Ny grupp ska bredda 
techkompetensen i Borås.

E-handelstaden Borås.

Startades 2014 som ideell förening och gick 2015 över till 
att bli en ekonomisk förening. Har som målsättning att 
utveckla regionens position som ett modernt handelsområde 
in i framtiden och E-handelsstaden Borås är en plattform 
för samspel mellan näringslivet, Borås Stad, Högskolan 
i Borås och övriga utbildningsaktörer. Visionen är att 
Boråsregionen ska vara Nordens självklara handelsnav och 
att regionens position skapar möjligheter till investeringar, 
etableringar och tillväxt.

näringslivet och akademin ger möjligheter att skapa skräddarsydda 
utbildningar och projekt för att stärka e-handeln och techbranschen i 
regionen och landet, säger David Landeborn och tillägger att han tror 
att den nya techgruppen kommer att stärka hela regionen.
– Techgruppen har redan startat i form av samarbeten med både 
Högskolan i Borås och Yrkeshögskolan i Borås. Vi har också haft en 
första workshop som redan har mynnat ut i bra initiativ som vi hoppas 
bär frukt det närmaste året.

Anna Mattsson, digital näringslivsutvecklare på Näringslivsenheten i 
Borås Stad ser positivt på den nya gruppens riktning.
–  I Boråsregionen finns redan många duktiga, innovativa bolag som 
direkt och indirekt redan verkar inom tech. Jag tycker därför att den 
nya techgruppen är ett naturligt steg i den önskade tillväxtresan i 
Borås. Vi har en lång tradition av duktiga handlare och denna grupp 
kommer med sina kombinerade kunskaper komplettera och stärka 
Borås som det naturliga handelsnav det redan är.
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I Pulsenkvarteret planeras nu ett helt nytt område 
med fokus på tech och IT. Målet är att samla 
kompetens på ett ställe där samverkanseffekterna 
stärker Borås konkurrenskraft ytterligare. 

– Med Pulsens IT-bolag som bas samlar vi kunskap, erfarenhet och 
kompetens inom tech på ett ställe. Detaljplaneprocessen är strax i 
samrådsfasen och strukturplanen är klar, vi ser nu fram emot nästa 
steg där vi håller på att fylla byggnaderna med verksamheter, säger 
Christer Södeliden, vd på Pulsen Fastigheter.
Visionen för det digitala distriktet är att skapa en ny stadsdel i Borås.
– Vi vill skapa en levande stadsdel där både bostäder, hotell och 
företag bidrar till liv dygnet runt och där olika typer av digitala 
lösningar står i fokus, bidrar till mervärdet samt utvecklingen av 
området även framåt, säger han.

– Företag som väljer att etablera sig här ska stärka sin verksamhet 
genom byggnaderna, utemiljön och genom mötena mellan 
verksamheter. Både den digitala och den analoga miljön ska 
hjälpa dem att prestera bättre, säger Eva Öhlund, projekt- och 
fastighetsutvecklare på Pulsen Fastigheter.
Hon tillägger att området blir en förlängd del av stadskärnan och en 

Nytt digitalt distrikt utvecklas i Borås.
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Tillbaka efter pausen

kontakta:
Caroline Carlsson, 0768-88 71 23,  
caroline.carlsson@boras.se, naringslivsdagenboras.se

Vi sågs senast 2019, och sedan dess har mycket hänt. Det  
är dags att möta varandra på riktigt igen – och låta oss fyllas 
av inspiration med några av Sveriges främsta föreläsare. 
Kreativitet och nyfikenhet är drivkrafter som hjälper oss  
att fortsätta utvecklas när omvärlden förändras. Nu trycker  
vi på play och inleder framtiden. Tillsammans.

Se talare och hela programmet på naringslivsdagenboras.se 
OBS! Begränsat antal platser, säkra din biljett idag!

NÄRINGSLIVSDAGEN 2022 4 OKTOBER @ ÅHAGA

Illustrationen är gjord av Malmström Edström Arkitekter.

viktig del av Viskans park i Borås som planeras rakt genom området.
– Vi hoppas att kvarteret blir en myllrande plats där människor vill 
bo, hänga och där företag kommer växa samt kanske även en plats för 
utbildningar inom IT och tech.
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Kontakt
Anders Glemfelt
Näringslivschef 
Telefon 033-35 70 53 
anders.glemfelt@boras.se

Anna Mattsson
Etableringsansvarig och 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
Telefon 0768-88 71 23
caroline.carlsson@boras.se

Ingrid Nyman
Näringslivsutvecklare
Telefon 0768-88 71 03 
ingrid.nyman@boras.se

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

Pia Andersson
Näringslivsutvecklare
Telefon: 0728-85 12 21
pia.andersson@boras.se

Sara Thiel
Näringslivsutvecklare 
0768-88 71 15 
sara.thiel@boras.se

Önskar ni få vårt nyhetsbrev via mejl,  
kontakta Pia Andersson:  
telefon: 0728-85 12 21  
e-post: pia.andersson@boras.se 


