Diamantpartner
som formar staden

John guidar
kring energifrågor

Stadig ökning av
etableringar i Borås

FÖRETAGSAMT
ETT NYHETSBREV FRÅN NÄRINGSLIVSENHETEN

ÅRGÅNG 32 NUMMER 3 2017

NÄRINGSLIVSDAGEN:
5 oktober		
FÖRETAGSLUNCHER:
1 november
6 december
FRUKOSTMÖTE MED
E-HANDELSSTADEN:
3 oktober
8 november
VÄX MED DITT FÖRETAG:
18 oktober
Befinner ni er i en tillväxtfas och
vill ta ert företag till en ny nivå?
Träffa representanter från Borås
Stad, Näringslivskontoret och
Connect Sverige Region Väst, i ett
individuellt möte där just du kan
få reda på vilket stöd ditt företag
kan få i er tillväxtresa.
Kontakta daniel.gook@boras.se
för mer information!
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Att vara näringslivschef
Att vara näringslivschef är ett spännande uppdrag, du är
ansvarig inför politiken för stadens tillväxt men är inte chef
för näringslivet, din roll har egentligen ingen makt utan ska
stimulera andra att göra det som politikens visioner pekar
mot. Du har strategiska planer och visioner som rättesnöre
och ska med dina medarbetare verka, stimulera och driva.
Helst verka utan att synas, lite som Wallenberg ni vet.
Rollen är en katalysator och på det sättet en pådrivare och en operatör.
Tillsammans skapar vi ett bra företagsklimat som utvecklar staden och
näringslivet. Tillsammans skapar vi tillväxt och arbetstillfällen, skapar en
stad där många har arbete och som därmed har råd med en kvalitativ vård,
skola och omsorg. En bra stad att leva i. kort sagt. En stimulerande, tacksam och rolig uppgift.
En viktig och speciell uppgift är att se till att ligga i framkant, försöka förutse förändringar, sprida kunskaperna
och därmed vara den katalysator som gör att vi alla är
förberedda på förändringen och kan ta höjd för det i
planeringen. Det skapar nya marknadsfönster eller leder till
att vi kan undvika förändringar som kan vara negativa för
utvecklingen.
Staden är på många sätt mycket lämplig att vara
testbädd för detta, dels beroende på att vi kan
vara uthålliga och inte behöver ta hänsyn till
lönsamhet på en kortsiktig marknad, dels för att
vi kan sätta samman komplexa system som kan
samverka.

Projektet Autofright, autonoma lastbilstransporter mellan Göteborgs
hamn och Viared, är ett sådant exempel jag tidigare berättat om. Det
är nu i full gång.
Ett annat område är Framtidens yrken.
Borås stad är en aktiv del i framtidsforskningen kring framtidens yrken.
Vi är en del av Kairos Futures ”Stora Jobbstudie”. Studien ska svara på
vilka jobb som kommer att finnas i framtiden, både i Sverige och i Borås.
På vilket sätt påverkar digitaliseringen, robotiseringen och den artificiella
intelligensen arbetsmarknaden om 10-20 år. Vilka jobb finns kvar som
idag, vilka har försvunnit, vilka har kommit till och vilka har förändrats.
Det enda vi vet är att mycket kommer att vara helt nytt om bara 10år. Hur
påverkar det tillväxt och lönsamhet i Borås företag? Hur ser det ut om
10 år med jobben? Mycket av det får vi veta i ”Stora Jobbstudien” som
redovisas runt årsskiftet. Har vi logistikjobb, behövs det advokater eller
maskinförare, är alla fordon förarlösa. Finns doktorn bara på nätet
och blir du duschad av en robot i hemtjänsten?
Många av de här frågorna hoppas vi få svar på, i alla fall en riktning
och en sannolikhetsbedömning. Då kan vi sprida denna kunskap
till näringslivet och i den offentliga miljön och kan därmed undvika
kris och tillväxtbortfall. Vi kan förbereda oss, ligga i framkant och
påverka hur vi vill möta framtiden. En bra stad arbetar i framkant, stöttar, stimulerar och driver.
Att vara näringslivschef är ett spännande uppdrag...

Anders Glemfelt.

I DETTA OCH
KOMMANDE NUMMER
kommer vi presentera
medarbetarna på
Näringslivsenheten!

CAROLINE CARLSSON, NÄRINGSLIVSKOORDINATOR
Du har rollen som näringslivskoordinator, vad innebär det?
Det är en bred roll där jag har många bollar i luften, bland
annat ansvaret kring kommunikationen för näringslivsenheten i
Borås stad. Utöver detta är jag projektledare för Insikt, ett projekt
med fokus på att förbättra företagsklimatet.
Vilka är dina främsta arbetsområden?
Jag ansvarar bland annat för vår webbplats boras.se/foretagare
och utgivningen av detta nyhetsbrev. Dessutom arbetar jag med
Näringslivsdagen och företagsluncherna.
Hur ser din kontakt ut med företagare?
Jag har mycket kontakt med företagare kopplat till företagsluncherna och Insikts-arbetet. I just Insikt-projektet har vi en stor samverkan med näringslivet i form av informations- och tematräffar
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MIA CLAESSON, NÄRINGSLIVSUTVECKLARE
Ni är flera näringslivsutvecklare inom enheten.
Vad är det du främst arbetar med?
Jag är ansvarig för flera olika projekt som spänner från näringslivsutveckling på landsbygd till att förenkla för mindre företag att
lämna in anbud till kommunen. Dessutom är jag projektledare för
Näringslivsdagen och arbetar bland annat även med företagsluncherna, Ung företagsamhet och Sommarföretagarna.
På vilket sätt kommer du i kontakt med Företagare?
Näringslivsenheten har stor samverkan med företag och föreningar. I min roll kommer jag i kontakt med mindre företag på landsbygden, unga företagare genom ett nytt företagarforum och mer
etablerade delar av näringslivet i samband med Näringslivsdagen

Guide kring energifrågor
De flesta företag vet att det är klokt
att ha koll på energifrågorna. I många
fall finns det mycket pengar att spara.
Men att veta vad som bör göras, vad
som är möjligt och hur man når dit
är inte lika många som känner till.
Någon som vet är John Hamnelid,
energi- och klimatrådgivare inom
Borås stad.
– Min uppgift att ge stöd och vägledning till
företag i energifrågor. Det är viktigt att poängtera att jag inte är en kontrollfunktion, så det
behöver inte vara nystädat när jag kommer på
besök, säger John med ett leende.
John Hamnelid stöttar
i energifrågor.

TIPS OCH VÄGLEDNING
Kontakta John Hamnelid,
energi- & klimatrådgivare
Tel. 033-35 30 99
john.hamnelid@boras.se

Minna Engström Heino, Nordiska Textilakademin.
Inom varje kommun finns en energi- och
klimatrådgivare, som hjälper företag med kostnadsfri rådgivning. Med ekonomiskt stöd från
Energimyndigheten är fokus i stort att energieffektivisera Sverige.
– Kontakten med företag handlar om att vara
ett bollplank för energifrågor och vägleda i
olika tankar och diskussioner som finns. Ett
företag vill ha råd kring hur de kan sänka sina
kostnader, medan ett annat vill ha hjälp med
investeringar, säger John.
För de företag som funderar på att investera i
hållbara energikällor kan en energirådgivare vara
med i början av processen, för att exempelvis
ta fram vilka bidrag som kan sökas för att få
ekonomiskt stöd i omställningen. Ibland handlar det däremot om relativt enkla åtgärder, som
att ventilera vid rätt tidpunkt på dygnet eller
installera närvarostyrd belysning.
– Det behöver inte alltid vara omfattande
förändringar som behövs för att minska kostnaderna. Jag kommer i många fall in med nya
ögon och ser det som företagen inte själva ser,
säger John

Ständig utveckling
kräver flexibla
utbildningar
I juni gick Proteko utbildning och
Nordisk Designskola samman och
bildade Nordiska Textilakademin.
– Vår idé att ge förutsättningar för ett livslång
lärande inom alla typer av textila utbildningar,
på olika nivåer och med varierande inriktningar, säger Minna Engström Heino,
kreativ ledare på Nordiska Textilakademin.
Fokus är att anpassa utbildningar efter
företagens behov, genom att tillsammans
med dem kartlägga behovet och sätta
samman en kursplan.
– Det kan exempelvis handla om nyanställning eller introduktionsutbildning. Genom
vårt breda erbjudande möter vi upp kraven
på flexibilitet, säger Minna.
Alla utbildningar finns att läsa om på
nordiskatextilakademin.se

Allt fler etablerar sig i Borås

Globalt fokus med stor bredd

Färska siffor från i år visar att trenden kring att fler företag
etablerar sig i Borås kommun håller i sig. Det handlar både om
nystartade verksamheter och de som väljer att flytta hit.

Under förra året gick Borås Stad, Borås Energi och Miljö, Boras
Waste Recovery och Högskolan i Borås samman och lämnade in en
ansökan till Sida för att få bli en global kommun. Sida ansåg att Borås
passade in väl i kriterierna och konceptet drog igång i samband med
Kretsloppsveckan.

Fram till och med augusti i år hade 386 nya företag startat inom Borås
stad. Håller takten i sig kommer siffran för 2017 hamna över förra
årets närmare 700 nystartade företag. Bakom ökningen dominerar
företag inom e-handel och sportartiklar. En stor andel består även av
konsultverksamheter kopplade till byggindustrin.
– Det är roligt att se att Borås är fortsatt attraktivt för företagen och
att vi med detta håller samma höga nivå som tidigare. Viktigt att tänka
på är att detta inte omfattar de företag som valt att starta igång via
egenanställningsföretag och likande verksamheter. Vi tror därför att
det är många fler nya företagare i Borås är vad siffrorna visar, säger
Daniel Göök, Näringslivsutvecklare på Borås stad.
För de inflyttade företagen visar statistiken de som valt att lägga sitt
säte i Borås, men som kan vara verksamma på fler platser. Hittills
i år har 75 företag flyttat till Borås, vilket följer trenden om ca 150
nyetableringar per år

– Syftet med Globala Borås är att lyfta globala frågor på en lokal arena. Vi
vill sprida kunskap till alla som bor och verkar i Borås, med utgångspunkt i
de internationella hållbarhetsmålen, säger Sophia Strandberg Jonsson, projektledare för Globala Borås.
Sidas kriterier för att få bli en global kommun handlar bland annat om att
det finns befintliga arenor där hållbarhetsperspektivet är möjligt att lyftas in.
– Inom Borås har vi haft fokus på att ta in arbetet i redan befintliga arrangemang och forum. Det som vi börjar landa i är att vi samverkar med många
olika aktörer. Kulturförvaltningen, Cernera och Borås Fältrittklubb är några
exempel på organisationer där vi samarbetar kring olika evenemang, säger
Sophia.
De aktiviteter som hittills planerats in under hösten är bland annat inspirationsdagar och föreläsningar. Alla evenemang finns att läsa på www.borasem.
se/globalaboras
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Anders Glemfelt
Näringslivschef
Telefon 033-35 70 53
anders.glemfelt@boras.se
Nelly Hayek
Näringslivsutvecklare/ACTE
Telefon: 033-35 71 33
nelly.hayek@boras.se
Mia Claesson
Näringslivsutvecklare
Telefon 033-35 71 23
mia.claesson@boras.se
Daniel Göök
Näringslivsutvecklare/
etableringsansvarig
Telefon 033-35 70 09
daniel.gook@boras.se
Caroline Carlsson
Näringslivskoordinator
Telefon 033-35 71 83
caroline.carlsson@boras.se
Jonas Widerström
Internationell
näringslivssamordnare
Telefon: 033-35 71 72
jonas.widerstrom@boras.se
Maria del Mar Palaez Mañas
Handläggare, ACTE
Telefon: 0734-32 75 80
maria.pelaez.manas@boras.se
Karina Andersson
Projektekonom, ACTE
Telefon: 0768-88 70 52
karina.andersson@boras.se
Sophia Jonsson
Näringslivsutvecklare
Telefon: 0734-32 78 88
sophia.jonsson@boras.se
Sara Thiel (föräldraledig)
Näringslivsutvecklare
Telefon 033-35 71 15
sara.thiel@boras.se
Önskar ni får vårt nyhetsbrev
via mejl, kontakta Caroline Carlsson
på telefon 033-35 71 83 eller
e-post caroline.carlsson@boras.se
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Cernera tar fortsatt sikte
mot framtiden
När temat för Näringslivsdagen sattes
till Fokus: Framtid fick medverkan ett
nytt fokus än tidigare år.
– Cernera är och har traditionellt
alltid varit engagerade i näringslivet i
Borås. Vi sponsrar många föreningar
och arrangemang. Med framtid som
tema tycker vi att det passar oss bra att
vara med som diamantpartner, säger
Emelie.

Väl etablerade i Borås.
Med stora planer för
framtiden och ett brinnande engagemang att
vara med och forma
staden. För Cernera var
det en självklarhet att
i år ta en stor plats på
Näringslivsdagen i rollen
som Diamantpartner.
Cernera är ett av Västsveriges
största privatägda fastighetsbolag och en del av koncernen
Uddetorp Invest. Med verksamheter både inom fastighetsförvaltning och nyproduktion
känner många till dem för
trädgårdsstaden Borås och
Pallas Tower.
– Vi arbetar mycket för att
forma staden och vill vara
med och bygga en trygg och
levande stad för framtiden. Näringslivsdagen är en fantastisk
möjlighet att bygga nätverk, så
det är en självklarhet för oss
att delta, säger Emelie Lindell,
marknadschef på Cernera.

CERNERA
Affärsidé: äger, förvaltar,
förädlar och utvecklar
kommersiella fastigheter
Ägare: ingår i koncernen
Uddetorp Invest, där
bland annat Viskan och
Nõberu of Sweden ingår
Några aktuella projekt:
Pallas Tower, Port 17,
Berwald
Hemsida:
www.cernera.se

Att vara diamantpartner för Näringslivsdagen innebär bland annat utställningsplats, plats på scen och stor
synlighet i kommunikationen som rör
Näringslivsdagen. På utställningen
kommer koncernen ha en gemensam
monter, där de olika företagen och
verksamheterna presenteras.
– Vi kommer även ha en auktion där
vi lottar ut vinster kopplade till vår
verksamhet. Det handlar bland annat om after work på Vinbaren och
träningskort på Onyx. Alla pengar som
vi får in skänker vi till Rosa Bandetinsamlingen. Vi hoppas förstås att
besökarna budar bra så att vi kan ge ett
stort bidrag, säger Emelie

ENDAST

TORSDAG 5 OKTOBER @ ÅHAGA.

795 kr
ALLT INGÅR

Näringslivsdagen 2017
I år tittar vi i spåkulan och mejslar ut de viktigaste faktorerna
för framgång de närmaste åren. Vi har bjudit in några av landets
skarpaste och mest kreativa hjärnor för att reda ut vad framtiden
innebär och vad du behöver göra för att vara beredd. Köp biljetter nu
(i framtiden är de antagligen slut).
FÖR PROGRAM OCH ANMÄLAN, BESÖK NARINGSLIVSDAGENBORAS.SE
hu v udar r angörer :

diam antpartner :

guldsponsorer :

