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Utvecklingsbidrag E-handelsstaden Borås 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslås bevilja E-handelsstaden ett utvecklingsstöd för 

verksamheten med högst 3 miljoner kr för förverkligandet av strategin E-

handelsstaden 2.0. Stödet betalas ut med högst 1 miljon kr årligen 2019-2021. 

 

Kommunstyrelsen begär en årlig uppföljning kring hur arbetet fortgått samt 

vilka resultat de investerade medlen har bidragit till. 

 

Ärendet i sin helhet 

E-handelsstaden Borås, ekonomisk förening, startades av Borås Stad, 

Högskolan i Borås och ett 50 tal e-handelsföretag i staden. Syftet var att skapa 

ett spetsigt samverkande kluster inom E-handel i Borås Stad. Borås har en unik 

ställning i Sverige med många E-handelsföretag verksamma i staden. Dessutom 

finns många avancerade dataföretag som dagligen hanterar stora mängder E-

handelsdata, för många både lokala och stora välkända företag i Sverige och 

utomlands samt är ett logistiskt nav för företagen. E-handelsstaden samlar 

näringsliv, högskolan och staden kring Borås vision 2025 om ett E-

handelskluster som centrum för  E-handel och handelsutveckling i Sverige och i 

Europa. 

E handelsstaden har idag de flesta stora, såväl som många mindre och 

medelstora, aktörer i Boråsregionen som medlemmar.  I dag finns fler än 160 

medlemmar i föreningen.  E-handelsstaden är därmed näringslivets plattform 

för arbetet med att förverkliga Vision Borås 2025 och utgör en väsentlig del i 

skapandet av en stark position inom digital handel för Borås i Sverige och 

Norden.  

Högskolan i Borås deltar, med utgångspunkt i sina styrkeområden inom 

ekonomi och handel aktivt i förverkligandet av E-handelsstaden Borås. Detta 

sker bla med utvecklandet av Handelslabbet i Textile Fashion Center, 

inrättandet av en masterutbildning i management av digital handel, 

kandidatprogram i internationell Handel och It samt med den nyligen inrättade 

forskarutbildningen inom handel. 

Förutom detta utgör E-handelsstaden en mötesplats och utvecklingsarena för 

hela E-handelsklustret. E-handelsstaden utvecklar och driver också 

frukostseminarier, E-handelsdagen, Borås Digitala Framtid (Kodning i Borås 

skolor), Leadership Development Initiative, LDI (avancerad fortbildning för 
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nya talanger), deltar aktivt i påverkan för fler YH utbildningar till Borås samt 

driver forskningsprojekt inom avancerad logistik(Tripod).  Tillsammans med 

staden och Sparbanken Sjuhärad startas under året ett community för lovande 

unga små företag inom Digital handel och Tech, The Next Thing, där målet är 

att flera framgångsrika digitala handlare i framtiden ska födas och växa i Borås. 

E-handelstaden delar också årligen ut E-handelsstaden Borås Logistikpris med 

fokus på nytänkande, effektivitet och lönsamhet inom logistikhanteringen på 

företaget.  

E-handelsstadens verksamhet finansieras idag främst av Näringslivet och i viss 

mån (gemensamma arrangemang) även av Borås stad och genom olika 

offentliga bidrag. Verksamheten har en roll av mer allmän näringslivs- och 

utvecklingskaraktär av stadens E-handelskluster. När nu E-handelsstaden antar 

utmaningen att växa och utvecklas med hjälp i strategin, E-handelsstaden 2.0, så 

har verksamhet och arrangemang inte längre förutsättningar att bära sig själv 

utan ökat stöd från staden. För stadens del måste det betraktas som en 

investering för framtida tillväxt och utveckling av branschen och en 

förstärkning av vår position som E-handelsstad i konkurrens med andra städer. 

Kommunstyrelsen noterar att verksamheten som bedrivs i E-handelsstaden 

Borås, ek för, är mycket viktig för handelsklustrets utveckling och tillväxt och 

att E-handelsstaden Borås utgör ett viktigt nav mellan Näringsliv, Akademi och 

Borås Stad.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-05-17- § 91, på förslag från KS 2018-04-09 

§ 192, att öronmärka 10 miljoner kronor i bokslutet för stöd till MpB och E-

handelsstaden. Pengar finns därmed redan avsatta i budget. 

 

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktige 2018-05-17 protokoll 

   

Beslutet expedieras till 

1. E-handelsstaden , info@ehandelsstaden.se 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 

Kommunalråd  Ledamot, Kommunstyrelsen 

 


