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Verksamhetsidé  
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.  

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 Boråsregionen och stärkas genom ett ökat regionalt och 
nationellt utbyte.  

Organisation  

 

 

BRB:s verksamhet ligger under Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbunds organisation. 
Direktionen är kommunalförbundets politiskt beslutande organ. Under direktionen finns BH7, 
beredningen för hållbar utveckling Sjuhärad. Beredningen består av politiska representanter från 
varje kommun. BRB utgörs under nuvarande organisation av en tjänsteperson på heltid och 
verksamheten har en egen budget på 1,3 mkr. BRB rapporterar årligen till Direktionen. BRB består, 
utöver den tjänsteperson som leder verksamheten, av ett ledande organ med näringslivsansvariga 
från de åtta kommunerna i regionen. 

  

Direktionen

BH7

Business 
Region Borås
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Fokusområden 2019 
Under 2019 kommer verksamheten att fokusera på fyra fokusområden.  

1. Samverka i näringslivsarbetet 
2. En region utan etableringsgränser 
3. Attrahera internationella investeringar 
4. Verka för god tillgång till kompetens 

Det första är fokusområdet är ”Samverka i Näringslivsarbetet” detta är själva grunden till allt som 
görs inom ramen för BRB. I år kommer fokus att vara på att stärka regionens näringslivsarbete. Det 
andra området är ”En region utan etableringsgränser”. Detta arbete krävs för att få 
investeringsarbetet att ta nästa steg mot en investeringsmogen region. Vårt tredje fokusområde är 
”Attrahera internationella investeringar”. Detta gör vi inom ramen för det samarbetsavtal som slutits 
med Business Sweden. Det fjärde och sista fokusområdet består av att BRB ska ”Verka för god 
tillgång till kompetens”. 

Samverka i näringslivsarbetet  
Samverkan sker genom de sammankallande mötena, verksamhetsplanen och målen. BRB ska 

tillsammans med medlemskommunerna tillse att goda förutsättningar sker för ökad tillväxt, högre 

sysselsättningsgrad och stärka våra företags konkurrenskraft. Inom verksamheten bildas både projekt 

och arbetsgrupper för att driva verksamheten och dess mål effektivare framåt. Vi har två delmål i 

arbetet för 2019. ”stärka företagsklimatsarbetet” och ”sammankallande för nätverket”. 

Stärka företagsklimatsarbetet 

Syfte: Förändra attityder samt ge kommunerna bättre verktyg för företagsklimatsarbetet.1 

Mål: Förbättra2 medelvärdet i Boråsregionen inom områdena; Upphandling, Kommunens Service, 

Tjänstemännens attityder och det sammanfattande omdömet. Samt att ligga över Rikssnittet i 

Insiktsmätningen 

Aktiviteter 
 

När Vem Prio Uppföljning 

• Erbjuda utbildningen ’förenkla helt 
enkelt’ 

• Genomföra projektet förbättra 
företagsklimatet 

2019-
2021 

FK-
gruppen 

Mellan  

 

Sammankallande för Nätverket  

Syfte: Ge möjlighet att träffas för informations- och erfarenhetsutbyte. Beslutsmöten för 

gemensamma aktiviteter.  

Mål: Alla representanter ska besitta tillräckligt med kunskap för att ta välgrundade beslut så att 

verksamheten BRB och den egna kommunen utvecklas i linje med strategin. 

Aktiviteter 
 

När Vem Prio Uppföljning 

• 6 möten per år 

• 1 strategimöte per år 

2018 Sebastian Hög löpande 

                                                           
1 Se bilaga 1 
2 Mätningen som vi kommer utgå ifrån är Svenskt Näringslivs enkätundersökningen samt SKL:S Insiktsmätning.    
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En region utan etableringsgränser 
Vårt samarbete ska leda till att etableringsgränserna suddas ut och det realiseras i termer av:  ”Vad 

är bäst för Boråsregionen?”. På sikt för att alla kommuner i regionen ska kunna ta emot en etablering 

krävs färdigställd industrimark. 

Syfte: Verka för att Boråsregionen ska ses som en bra plats att etablera sig och växa i. 

Mål: En attitydförändring där inga kommungränser existerar utan en region, lyder. 

Delmål: Lyfta fram vårt gemensamma varumärke BRB 

 

Aktiviteter 
 

När Vem Prio Uppföljning 

• Levande hemsida  2019 
 

Sebastian Mellan Löpande 

• Hemsida på Tyska, Engelska och 
Kinesiska 

Januari Sebastian Hög Februari  

• Kampanjmaterial Januari - 
mars 

Hannovergruppe
n 

Hög April  

• Politisk förankring Januari-maj Sebastian + NLA Mellan Löpande 
2019 

• Arbeta för färdigställd 
industrimark i hela regionen 

2019 Samtliga  Mellan  Halvårsvis 

 

Attrahera internationella investeringar  
Boråsregionen behöver fler nyetableringar. Genom att öka antalet nyetableringar står regionen sig 

starkare inför framtiden och gör den till en starkare och attraktivare arbetsmarknad. 

Öka antal etableringsförfrågningar 

Syfte: Öka Boråsregionens konkurrenskraft och position i Västsverige samt skapa fler jobb i regionen. 

Mål: Minst 1 skarp förfrågan per år som leder till 1-2 internationella företagsetableringar på 5 års 

sikt. 

Aktiviteter 
 

När Vem Prio Uppföljning 

• Upprätta en kommunikationsplan 
och marknadsföringsstrategier 

2019 Sebastian Mellan  
 

• Delta i Hannover Messe 31 mars - 
5 april 
 

Sebastian, 
Daniel, 
Camilla P 

Hög Kontinuerligt 
efter varje 
mässa 

• Delta i Mässan Business Arena 
Stockholm 

18-19 
september 

 Hög Kontinuerligt 
efter varje 
mässa 

• Skapa rutiner för att bli 
investeringsredo  

2019 Alla  Mellan  

• Engelskspråkiga nyheter Löpande  Låg  
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Utveckla samarbetet med nationella och regionala investeringsfrämjare  

Syfte: Stärka Boråsregionens investeringsarbete och ”sätta regionen på investeringskartan” 

Mål: Våra samarbetspartners ska veta vad Boråsregionen har att erbjuda och vad som gör regionen 

unikt. 

Aktiviteter 
 

När Vem Prio Uppföljning 

• Delta i regionkonferenser med 
Business Sweden 

• Delta i Etableringsnätverket i VGR 
 

2ggr per år 
 
4ggr per år 

Sebastian Hög Efter varje 
möte 

 

Verka för god tillgång på kompetens 
Kompetensförsörjningsfrågan är på många sätt en utmaning för Boråsregionen. Samverkan och 

samplanering i regionen är en förutsättning för att tillgodose de utbildningsbehov som finns. Ett 

viktigt område är samverkan när det gäller inventering av näringslivets behov för framtiden. En ökad 

fokusering på utbildning och krav på kvalitet kräver en samlad organisation där BRB utgör en del i 

kommunalförbundets kompetensplattform. 

Syfte: Stärka företagens konkurrenskraft och se till att regionens företag klarar framtida 

generationsväxlingarna och kompetenser. 

Mål: Adekvata YH-utbildningar för att tillgodose de fokusbranscher viktiga för regionens 

investeringsarbete. 

Aktiviteter 
 

När Vem Prio Uppföljning 

• Delta i 
kompetensplattformsgruppen  

 
 

4 ggr/år 

 
 

Sebastian 

 
 

Mellan 

 
 

Kvartalsvis • Prioritera Borås som ansökningsort 
för YH-utbildningar och möjligheten 
till att sprida utbildningar efter 
behov i regionen. 

• Identifiera de viktigaste 
branschernas kompetensbehov 
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Bilaga 1 
PM – Förbättra företagsklimat i Boråsregionen 

 

Bakgrund 
Företagsklimatet är något som diskuteras och arbetas med i samtliga kommuner. Särskilt under de 

olika rankningarnas årliga släpp. I de övriga kommunalförbunden i Västra Götaland så har projekt 

gällande att förbättra företagsklimatet drivits eller pågår i skrivande stund. De flesta utav de 49 

kommunerna har genomgått SKL:s förenkla helt enkelt. Något som färre antal kommuner i 

Boråsregionen har varit deltagande i. I samråd med näringslivscheferna föreslås ett tre-årigt projekt, 

finansierat av tillväxtmedel, för att förbättra företagsklimatet i regionen. 

Syfte 
Företagsklimatet ska förbättras och företagarna i regionen ska känna ett ökat förtroendekapital för 

kommunernas relationer gentemot företagarna i regionen. Projektets syfte är också att få till 

företagsvänliga strukturer för kommunerna i deras myndighetsutövning så att det inte finns någon 

skillnad beroende på kommungränser. 

Genomförande 
Det finns tre stycken tillvägagångssätt kommuner kan utföra, det ena utesluter inte de andra. Det 

som föreslås är SKL:s utbildning av tjänstemän och förtroendevalda – Förenkla Helt Enkelt, en 

implementering av möjligheten att jobba mer med rådgivning inom myndighetsfrågor för tillväxt och 

tillsyn samt hitta en gemensam digital plattform för bygg/miljö-ärenden.  

1. Förenkla helt enkelt 

2. Rådgivande myndighetsutövning 

3. Gemensam digital plattform 

Nedan beskrivs de metoder mot ett bättre företagsklimat. Genom kommunalförbundets arbete med 

Boråsregionens framtidsbild finns det en stor fördel att gemensamt som region komma fram till vad 

som gäller då attityder och företagsklimat helst inte ska skiljas på grund av en kommungräns. 

Boråsregionen gynnas av ett bra företagsklimat, det stärker konkurrenskraften och ökar 

attraktiviteten både för medborgarna och för företagarna.  

 

Förenkla helt enkelt 
Målet med Förenkla - helt enkelt är att utveckla kommunens kontakter med näringslivet genom 

bra interna samarbeten, en större förståelse för företagens behov och att skapa ett tillitsfullt och 

långsiktigt samarbete mellan kommunen och det lokala näringslivet. Utgångspunkten är det som 

näringslivet själva anser vara viktigt för möjligheten att starta, verka och växa. 

https://skl.se/download/18.105df55f1665d36a334b4757/1539863191594/F%C3%B6renkla%20helt%

20enkelt%20high.pdf 

 

  

https://skl.se/download/18.105df55f1665d36a334b4757/1539863191594/F%C3%B6renkla%20helt%20enkelt%20high.pdf
https://skl.se/download/18.105df55f1665d36a334b4757/1539863191594/F%C3%B6renkla%20helt%20enkelt%20high.pdf
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Rådgivande myndighetsutövning 
’Tillväxt och tillsyn’ är ett exempel på företagsanpassad myndighetsutövning. Det innebär att en 

kommun vill minska regelbördan och fokusera på att stärka entreprenörer i sin vilja att göra rätt. 

Utgångspunkten är att kommunen hjälper företagare att göra rätt genom vägledande dialog.  

I konceptet möts två världar - tillväxtsidan och tillsynssidan 

Det betyder att ambitionen är att skapa en hållbar samhällsutveckling, där hänsyn tas både till 

småföretagares vardag och till behovet av att kontrollera och säkerställa att verksamheterna drivs 

och fungerar som de ska. 

För att lyckas med det här har de arbetat fram nya innovativa modeller. Modeller som syftar till att 

skapa en användarvänlighet för företagare som tar lagstiftningens intentioner på allvar. De har 

förändrat deras sätt att ta ut avgifter, deras sätt att kommunicera med småföretagare och deras sätt 

att prata om hållbarhet. 

Det här arbetet är inte enkelt. Förändring kan vara skrämmande för många och den svenska 

regeltillämpningen är en stark kultur. 

Digitalisera byggloven i Boråsregionen 
Kartlägga hur det ser ut i kommunerna i dagsläget. För att på sikt hitta en gemensam plattform, 

sprida kostnaderna och klara av kompetensförsörjningen hos varje kommun. Det ska inte skilja sig på 

bemötande eller möjligheten att få igenom sitt ärende i regionen. 

Mätetal 

Insikt 
De kommuner som har tillräckligt med ärenden kan vara med i insiktsmätningen, som då finansieras 

av projektet. En förbättring efter införda utbildningar och implementeringar är huvudmålet. Det är 

också viktigt att projekttiden får löpa ut och mätningar görs varje år för att kunna säkerställa en 

förhoppningsvis positiv förändring. I SKL:s ’Öppen jämförelse företagsklimat’ lyckas de kommuner 

som genomgått utbildning att förbättra sina resultat i högre grad än andra kommuner. Men 

förbättringsarbetet behöver vara ständigt pågående.  

Lokalt företagsklimats enkät 
Sedan 2001 har Svenskt Näringsliv låtit företagare runt om hela Sveriges 290 kommuner svara på en 

enkät om hur de upplever företagsklimatet. I projektet tänker vi att mätetalen ska reduceras till 

följande: Upphandling, Kommunens Service, Tjänstemännens attityder och det sammanfattande 

omdömet. 
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Nulägesbeskrivning 2018 lokalt företagsklimat 

Kommuner Upphandling 
Service till 
företagen 

Tjänstemännens 
attityder 

Sammanfattande omdöme 

Bollebygd 2,6 2,9 3,2 3,2 

Borås 2,7 2,9 3,2 3,6 

Herrljunga 3,1 3,5 3,9 4,0 

Mark 2,9 2,9 2,9 3,1 

Svenljunga 2,6 2,8 3,2 3,2 

Tranemo 2,3 2,8 3,0 3,3 

Ulricehamn 2,4 3,0 3,3 3,6 

Vårgårda 3,7 4,2 4,5 4,5 

Snitt    3,6 

 

Mål 
Vi har som mål att nå högre än sverigesnittet på insiktsmätningen. 

På Svenskt Näringslivs enkätundersökning har vi som mål att ha ett snitt på 4,0 på sammanfattande 

omdöme. Resterande frågor ska öka över tre års tid med minst 0,5 enheter, samtliga resultat skall 

vara uppnådda vid enkätresultatet 2022. 

Datum 
 

12 dec - Arbetsgruppsmöte 12 dec 

30 jan - Utkast klart januari 

6 feb - Arbetsgruppsmöte 2  

Mars - Presentation av PM i kommunchefsgruppen  

Mars/april - Förankring i sambyggnadsnätverket  

30 april Ansökan för tillväxtmedel  

Maj - Beslut av direktionen  

September 2019 - Möjlig projektstart  

 

 

 

 

  

 

 

 


