
Bredd på tillväxten i framtidens 
Sjuhärad 
 

Alliansen vann valet på att samlat, i vårt Jobbmanifest, berätta för väljarna vad vi vill 
genomföra i Sverige. Väljarna gav oss sitt förtroende och nu för vi frågorna om jobb och 
företagande framåt. I Alliansen har vi gemensamma värderingar som vägleder oss: 
Företagen och företagarna skapar jobben och det är vår uppgift att främja och underlätta 
detta. Arbetslinjen driver Sverige framåt och ordning och reda i de offentliga finanserna 
ger oss möjlighet att värna välfärden, ha ett gott företagsklimat och minska effekterna av 
den finansiella krisen. 

Även om vi är nyligen omvalda kan vi inte bara förvalta det vi redan har fått på plats. Det 
räcker inte. Alliansen har en tydlig reformagenda. Människor som vill bli entreprenörer 
förtjänar en omgivning som uppmuntrar och en politik som gör det möjligt att lyckas. Det 
är fortfarande en utmaning att vara företagare i Sverige. Vi fortsätter arbeta med 
regelförenklingar och skatter som gör det lönsamt att arbeta.  

Moderaterna har strategiskt arbetat med att möta medarbetare i välfärden. För oss är det 
mycket värdefullt med den typen av dialogprojekt och det ger oss både bränsle och 
kunskap för att förnya vår politik. Politik och näringsliv har mycket att lära av varandra, 
därför behöver vi föra än mer dialog med varandra. Nu genomförs ett antal besök av 
politiska företrädare för att lyssna på fler företagare. Besöken bygger på vår inställning 
att framtidens välfärd är beroende av hur väl vi lyckas med företagsklimatet. Det gäller 
också möjligheterna för företag att anställa. Det räcker inte med att fler vill arbeta mer, 
fler måste också vilja anställa mer.  

Utvecklingen i Sjuhäradsbygden är imponerande. Genom finanskris och lågkonjunktur har 
regionen stått stark. Textilstaden Borås har utvecklats och idag utgör hela 
Sjuhäradsregionen ett nav av mångfald, företagsanda och entreprenörskap. Det finns 
många goda exempel. Två Boråsföretag prisades i veckan. Gina Tricot utsågs till Årets 
Maratongasell- ett pris i uthållighet - för sina åtta år av tillväxt. Årets Supergasell, som växt 
mest, blev textilföretaget Oxeon. Båda har startat i Borås. 

Men även på bredden sticker Sjuhäradsbygden ut. I november presenterade 
organisationen Företagarna i samarbete med Swedbank och Sparbankerna sin 
Småföretagsbarometer. Den visar att Sjuhärad toppar omsättningstillväxttakten med ett 
nettotal på 51 att jämföra med rikssnittet på 32. En tydlig trend är att de företag som 
startats i kvinnodominerade branscher har fått sig ett rejält uppsving. Delvis tack vare 
införandet av RUT-avdraget. Enbart i Västra Götaland står omsättningen från kvinnligt 
företagande för 49 miljarder kronor, vilket är fantastiskt.  



Vi kan inte ta åt oss äran för det – men vi gläds med entreprenörerna och är stolta över 
att denna utveckling är möjlig tack vare Alliansens politik. Vi vågar och har viljan att satsa 
för att utveckla Sveriges framtid.  
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