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Inledning 
Direktionen för Boråsregionens kommunalförbund har givit kansliet i uppdrag att bedriva Business 
Region Borås, BRB. Det utökade näringslivssamarbetet ska skapa ett mervärde som gynnar tillväxten 
och utvecklingen inom Boråsregionen. Direktionen har antagit tre stycken fokusområden som BRB 
tillsammans med näringslivsansvariga, NLA, i respektive kommun ska samarbeta kring. 
Fokusområdena är övergripande och långsiktiga och är följande:  

• Samordna näringslivssamarbetet,  
• Bättre förutsättningar för fler företagsetableringar  
• En gemensam och stark arbetsmarknadsregion. 

Arbetet ska bygga på en god omvärldskunskap och på ett starkt förtroende mellan olika parter när 
det gäller effektiv samverkan, tydlig roll- och ansvarsfördelning och förväntade resultat. Arbetet ska 
synliggöras genom en aktiv profilering av Sjuhärad och stärkas genom ett ökat regionalt och 
nationellt utbyte.  

Vision för BRB 
BRB ska i nära samverkan med medlemskommunerna och andra aktörer verka för en expanderande 
arbetsmarknad genom fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv.  

Förbättringsåtgärder  
BRB tillsammans med NLA har identifierat sex olika förbättringsåtgärder som bör arbetas med för att 
förbättra förutsättningarna för fler företagsetableringar. BRB arbetar direkt och indirekt med dessa 
sex områden. Arbetet sker via de redan upparbetade nätverken som finns inom kommunalförbundet 
och i den dagliga verksamheten i BRB.  

• Det bör finnas planerad, färdigställd industrimark i alla kommuner i regionen 

• Marknadsföra regionen  

• Bygglov och handläggningstider bör bli kortare och enklare 

• Kollektivtrafiken bör bli mer hållbar och effektivare för resenären 

• Samarbete med högskola/forskning bör upparbetas 

• Företagen bör få hjälp med bättre förutsättningar för Kompetensförsörjningen 
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Organisation  

 

 

 

 

BRB ligger under Boråsregionens Sjuhärads Kommunalförbund verksamhet. Direktionen antog de 
fokusområden BRB ska arbeta med och är ett politiskt beslutande organ. Under direktionen 
finns BH7, beredningen för hållbar utveckling Sjuhärad. Beredningen består av politiska 
representanter från varje kommun. BRB ligger under regionutvecklingsdelen, som är på 
tjänstemannanivå inom kommunalförbundet och utgör 1 tjänsteman och har en egen budget på 1 
312 446, BRB rapporterar årligen till Direktionen. Ett nätverk av kommunala representanter, 
näringslivsansvariga (NLA) arbetar tillsammans med BRB. De utgör en viktig del i arbetet och är en 
referensgrupp för vilka aktiviteter och projekt som ska bedrivas inom regionen. 
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Fokusområden 2017 - 2018 
Tillsammans med NLA har fokusområdena och dess aktiviteter och delmål arbetats fram. Nedan 
presenteras de områden som det gemensamma arbetet kommer att fokusera på. Varje fokusområde 
har ett mål, en beskrivning av förväntad nytta samt beskrivning av hur vi mäter varje fokusområde. 
Under 2017 kommer BRB att arbeta först och främst med uppstart av verksamhet, etablera kontakter 
i delregionen och hela VGR. BRB ska söka samarbete med exempelvis; Vinnova, Business Sweden och 
Tillväxtverket. 

Samordna näringslivssamarbetet 
Inom samordningen åligger det BRB att vara sammankallande i de antal möten som hålls varje år. 
BRB tillsammans med medlemskommunerna ska tillse att goda förutsättningar sker för ökad tillväxt, 
högre sysselsättningsgrad och stärka våra företags konkurrenskraft. Vårt samarbete ska även leda till 
att etableringsgränserna suddas ut och det realiseras i termen ”Vad är bäst för Boråsregionen?”. 

Övergripande mål Syfte Delmål 1 Delmål 2 

Hållbar och långsiktig 
tillväxt, sysselsättning och 

konkurrenskraft 

Det utökade 
näringslivssamarbetet 

ska skapa ett mervärde 
som gynnar tillväxten 

och utvecklingen inom 
Boråsregionen. 

Sammankallande och 
samordnare för möten med 

NLA 

Ge varje 
näringslivsansvarig ett 

stöd i det dagliga arbete 
genom samarbete 

mellan kommunerna 
och BRB 

Region utan 
etableringsgränser 

Aktiviteter för delmål 1 Aktiviteter för delmål 2 

6 möten per år 

Analys och tolkning av 
företagsklimatsrankning 

Ett konstant bollplank 
för NLA där rådgivning i 
specifika frågor kan ske 
och underlätta arbetet. 
 

1 strategimöte per år 

 

Förväntad nytta  

▪ Genom ett gemensamt arbete med olika rankingundersökningar kan BRB möjliggöra större 

förbättringar och insatser för ett bättre företagsklimat i regionen. 

▪ Möjliggöra gemensamma projekt sinsemellan kommunerna i regionen. 

Så här mäter vi målen 

Svenskt Näringslivs enkät Lokalt Företagsklimat ämnar vi att alla kommuner förbättrar sig över tid 

inom följande områden: 

• Kommunens service 

• Tillgång till kompetens 

• Sammanfattande omdöme 

• Upphandling 

Mätetalen ska utgöra en grund för diskussion där vi tillsammans genom erfarenhetsutbyte gör en 

förbättring.  
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Bättre förutsättningar för fler företagsetableringar i regionen 
 

Boråsregion behöver fler nyetableringar, genom att öka antalet nyetableringar står regionen sig 
starkare inför framtiden och gör den till en starkare arbetsmarknad och kan på så vis ge 
medlemskommunerna en möjlighet till bra kommunal service till regionens invånare och bidra till ett 
gott liv. 

Övergripande mål Syfte Delmål 1 Delmål 2 

Hållbar och 
långsiktig tillväxt, 
sysselsättning och 
konkurrenskraft 

Öka antal 
företagsetableringar i 

regionen 

Öka antal 
etableringsförfrågningar 

Samarbetsavtal med 
Business Sweden 

  

Fler nystartade 
företag per 1000 

invånare Aktiviteter för delmål 1 Aktiviteter för delmål 2 

Fler etableringar 
och investeringar i 

Boråsregionen 

Upprätta en 
kommunikationsplan och 

marknadsföringsstrategier 
Workshop och process 

tillsammans med 
Business Sweden* 

 

Ta fram en välfungerande 
och informativ hemsida 

Anordna en delregional 
investeringsdag 

* Se Bilaga II 

Förväntad nytta  

▪ Att ge ökad tillgänglighet till information för företagare som har av intresse att etablera sig i 
sjuhäradsområdet 

▪ Verksamheten bidrar med ett gemensamt förhållningssätt om en region och riktlinjer vid 
etableringsförfrågningar i regionen. 

Så här mäter vi målen 

Antal prospekteringar och förfrågningar kommer mätas per kommun. Slutresultatet utöver de 
etableringar som sker via kommunerna direkt kommer att mätas. Kvantitativa mått för 
Boråsregionens exponering på webben kommer att mätas för att avgöra nyttan med marknadsföring 
på digitala medier. 
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En gemensam och stark arbetsmarknadsregion 
 

Kompetensförsörjningsfrågan är på många sätt en utmaning för Sjuhärad. Samverkan och 
samplanering i delregionen är en förutsättning för att klara av att tillgodose de utbildningsbehov som 
finns. Ett viktigt område är samverkan när det gäller inventering av arbetslivets behov för framtiden. 
En ökad fokusering på utbildning och krav på kvalitet kräver en samlad organisation och där BRB 
tillsammans med medlemskommunerna jobbar tillsammans. 

Övergripande mål Syfte Delmål 1 Delmål 2 

Hållbar och 
långsiktig tillväxt, 
sysselsättning och 
konkurrenskraft 

Bidra till en kreativ, 
attraktiv, produktiv och 

gränslös region.  

Gemensam 
arbetsmarknadsregion med 

GR/BRG 

Underlätta för företagen i 
regionen att hitta rätt 

kompetens 

Högre BRP* 2025 

Aktiviteter för delmål 1 Aktiviteter för delmål 2 

Skapa Gemensamma 
klusterområden med BRG 

Projektera och identifiera de 
viktigaste branschernas 

kompetensbehov. 

 
Verka för snabb och hållbar 

kollektivtrafik mellan 
Regionerna 

Delta i 
kompetensplattformsgruppen 

4 ggr/år 

Införa Praktikplatsen.se 

*Se bilaga 1 

Förväntad nytta  

▪ Möjliggöra gemensamma projekt emellan kommunerna i regionen. 
▪ Förbättra möjligheterna till att tillgodose regionens kompetensbehov. 

Så här mäter vi målen 

Högre BRP mäter vi summan av varje kommuns BRP enligt SCB:s statistik (se bilaga1).  
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Bilaga I 

 
Definitioner och förklaringar av BRP 

Regionalräkenskaperna redovisas enligt regelverket Europeiska National- och 

regionalräkenskapssystemet 2010 (ENS2010). Publiceringen av uppgifter enligt ENS2010 omfattar 

åren 2000-2015. Uppgifter på kommunnivå finns beräknade för åren 2012-2015. 

BRP är ett aktivitetsrelaterat mått som visar hur stor produktionen är inom en region. BRP är inte ett 

mått på regional välfärd eller regionala inkomster. Summan av regionernas BRP är, per definition, lika 

med rikets BNP. 

De enskilda länens volymförändringstal uppvisar ofta tämligen stora fluktuationer från ett år till ett 

annat. Volymutvecklingen bör studeras över tid d.v.s. volymförändringstal för ett enskilt år bör tolkas 

med stor försiktighet. 

Arbetspendling över regiongränser påverkar BRP per invånare. Pendlare bidrar till produktionen i den 

region där de arbetar, men räknas befolkningsmässigt till den region där de är folkbokförda. 

Inpendling påverkar därför en regions BRP per invånare uppåt, medan utpendling påverkar BRP per 

invånare nedåt. 

Även befolkningsstrukturen har betydelse för BRP per invånare. En region med en relativt stor andel 

av befolkningen utanför arbetsmarknaden tenderar att få lägre BRP per invånare än en region där en 

större andel av befolkningen deltar i produktionen. 

Branschstrukturen påverkar BRP per sysselsatt. En region med stor andel kapitalintensiva branscher, 

med höga driftsöverskott i kombination med få anställda, har vanligtvis relativt hög BRP per 

sysselsatt. Statliga och kommunala myndigheter redovisar definitionsmässigt inga driftsöverskott, 

driftsöverskotten är per definition lika med noll. En region med stor andel sysselsatta i offentliga 

myndigheter eller i branscher med låga, eller rentav negativa, driftsöverskott tenderar därmed att ha 

relativt låg BRP per sysselsatt. Observera att antalet sysselsatta i en region utgörs av alla personer 

som arbetar i denna region, både invånare i regionen och personer som pendlar in från andra 

regioner. 

Hushållens disponibla inkomster visar hur mycket hushållen kan konsumera eller spara. Vid en 

jämförelse mellan olika regioner är skillnaderna i disponibel inkomst per invånare mindre än 

skillnaderna i BRP per invånare. Välfärdssystemen omfördelar inkomster mellan individer och mellan 

regioner via transfereringar. 
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Länsvisa mått för Bruttoregionprodukten 2015 

  

BRP BRP per BRP per 

volym- invånare sysselsatt 

förändring 

  

Län Procent  
tkr löpande tkr löpande 

pris pris 

Stockholm 5 606 1 068 

Västra Götaland 5,8 436 875 

Uppsala 2,5 392 844 

Norrbotten -0,3 404 841 

Västernorrland 2,9 375 813 

Östergötland 3,3 375 800 

Västmanland 5,4 359 794 

Skåne 3,4 362 787 

Kronoberg 5,5 391 784 

Värmland 4,6 331 782 

Dalarna 1,8 347 774 

Södermanland 2,9 310 768 

Örebro 2,6 362 766 

Gävleborg 1,2 334 765 

Blekinge 2,7 336 764 

Västerbotten 3,8 357 744 

Jämtland 1,5 341 733 

Kalmar 1,7 324 731 

Halland 2,6 329 730 

Jönköping 3 367 715 

Gotland 3,8 326 631 

RIKET 4,1 427 869 
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Bilaga II 
 

 


