Verksamhetsplan Entreprenörsregionen 2015-2018

Entreprenörsregionen
De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ
industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer. Kommunerna insåg tidigt
att samarbete ger mervärde för såväl egen utveckling som utveckling generellt inom
regionen. Samverkan har bedrivits inom olika områden under åren men alltid utgått från
främjandet av entreprenörskap och företagande.

Syfte
Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt,
konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.
Exempel på områden där Entreprenörsregionen engagerat sig:








Strandskydd med förnuft och balans
Skolutveckling
Förenklad administration och handläggning med kundfokus
Infrastrukturfrågor
Ungdomsarbetslöshet
Flyktingmottagande
Strukturomvandling på arbetsmarknaden

Entreprenörsregionen

Vision
Att vara fortsatt Sveriges företagsrikaste område med hög kompetens, stor bredd och högsta
sysselsättningsnivå. Vi har stark attraktionskraft genom utmärkt livsmiljö, förtroendefull
samverkan och levande entreprenörsanda.

Entreprenörsregionen – nu och i framtiden
”Vi är den bästa företagsregionen! Det bekräftas både i nationella undersökningar som
genom det tryck på företagsetablering som finns. Detta är mycket glädjande för oss alla, och
det som blir framgångar i en kommun påverkar gravitationskraften i hela regionen. Vi har
lyckats realisera denna målbild genom samverkan och gemensam strävan.
Entreprenörsregionen är nu ett viktigt nav mellan närliggande tillväxtnoder och ingår som en
naturlig del i det sydvästliga tillväxtbältet. Entreprenörsregionen är en del av den
skandinaviska triangeln mellan Oslo-Köpenhamn- Stockholm: – Vi är en del av världen.
Våra invånare är stolta över att bo och verka inom Entreprenörsregionen. Såväl vi själva som
andra framhåller ofta regionen, dess spets och bredd i olika regionala, nationella och
internationella sammanhang. Vi är en förebild för andra funktionella regioner och lyfts ofta
som ett gott exempel på en funktionell region som lyckats!
Vi har gemensamt drivit igenom infrastruktursatsningar, och stråken går till tillväxtnoder så
vi enkelt kan förflytta såväl oss själva som det vi producerar. Vi kan smidigt nå en global
marknad genom närheten till utskeppningshamnarna längst kusten. Industrin dominerar
men grenar som handel, besöksnäring och tjänsteföretag är utvecklade. Utbyggd fiber gör
det enkelt att jobba på distans, ha virtuella möten och är en av förutsättningarna för
näringslivsutveckling.
Vi har en god arbetskraft inom regionen och har lyckats utbilda för att matcha mot behov. Vi
har lagt ner stor kraft på marknadsföring av Entreprenörsregionen såväl dess positiva
framtidsutsikter, dess näringar och dess livsplats. Detta har visats varit mycket
framgångsrikt.
Vi utvecklar oss ständigt med sikte på framtida utmaningar. Samverkan genom kreativa
kluster bestående av akademi, offentlig sektor och näringsliv gör detta möjligt. Vi räds inte
att trampa ny väg. Entreprenörsregionen upplevs som det självklara valet att verka inom,
eftersom det här sker en ständig utveckling med sikte på framtiden!”

Organisation och arbetssätt
Entreprenörsregionen leds av kommunernas politiska ledning med stöd av dess ledande
tjänstemän och i samverkan med näringslivet. En koordinator är engagerad för samordning
av verksamheten. Kommunerna har tecknat ett samverkansavtal för gemensam regional
utveckling inom Entreprenörsregionen. För effektivt administrativt arbete bildades 2003
"Entreprenörsregionen SW ekonomisk förening" med de elva kommunerna som
medlemmar.

Utvecklingsstämman
Utvecklingsstämman är Entreprenörsregionens högsta beslutande instans och består av
kommunstyrelsens ordförande samt två kommunstyrelserepresentanter från varje kommun.
Stämman sammanträder två gånger per år varav ett av tillfällena sammanfaller med
årsstämma. Kommunchefsgruppen samt koordinatorer är ständigt adjungerad med
yttranderätt.
Utvecklingsstämmans viktigaste uppgift är att utarbeta vision och verksamhetsinriktning
inom Entreprenörsregionen i sin helhet. Där förs den idémässiga debatten kring regionens
utvecklingsmöjligheter och samverkansområden.
Utvecklingsstämman utser presidium samt fastställer verksamhetsinriktning och beslutar om
ansvars- och kostnadsfördelning mellan medlemmarna. Den fungerar även som stämma i
Entreprenörsregionen SW ekonomisk förening.

KSO-gruppen
KSO-gruppen är styrelse inom Entreprenörsregionen och utgörs av
kommunstyrelseordförandena. KSO-gruppen är även styrelse för den ekonomiska
föreningen som har sitt säte i Gnosjö. Styrelsen svarar för föreningens formella organisation
och förvaltning och sammanträder två gånger per år.

Presidiet
Entreprenörsregionens presidium svarar för den löpande förvaltningen och leder,
samordnar, följer upp samt initierar verksamhet och ekonomi. Presidiet upprättar
verksamhetsplan och budget samt bereder i övrigt de frågor som Utvecklingsstämman har
att avgöra.
Presidiet företräder Entreprenörsregionen och yttrar sig på organisationens vägnar.
Presidiet består av tre ledamöter, som väljs bland Entreprenörsregionens styrelse, d.v.s.
kommunstyrelsens ordförande i de elva kommunerna, med en ledamot från vart län.
Nyval sker med en ledamot vart år med rullande uppflyttning. Presidiet sammanträder efter
behov.

KC-gruppen
Kommunchefsgruppen är verkställande av de uppdrag Utvecklingsstämman beslutat om
Kommunchefsgruppen är styrgrupp över det operativa arbetet och utser arbetsgrupperna.
Gruppen sammanträder två gånger per år för att samordna, informeras om och kontrollera
det operativa arbetet.

Arbetsgrupper
Arbetsgrupperna utses av kommunchefsgruppen utifrån temans olika mål. De har i uppdrag
att bereda aktiviteter till KSO- och KC-grupperna. KC-gruppen utser även vilka kommuner
som ska vara sammankallande för arbetsgrupperna.

Koordinator
Koordinatorn fungerar som administrativt stöd och motor i hela Entreprenörsregionens
arbete.

Möteskalender
2015
Kommunchefsmöte:

fredag 13 februari, 09:30-14:00 i Ljungby

Lärresa:

onsdag-torsdag 4-5 mars

KSO-möte:

fredag 13 mars, 09-15

Kommunchefsmöte:

torsdag 7 maj, 09:30-15 i Älmhult

Stämma:

fredag 22 maj, 09-15

Kommunchefsmöte:

torsdag 10 september, tid 09-16

KSO-möte:

fredag 23 oktober, 09-15

Utvecklingsstämma:

onsdag-torsdag 9-10 december

Prioriterade teman 2015-2018
Arbetsmarknad och näringsliv
Entreprenörsregionen ska bidra till goda förutsättningar för flera arbetstillfällen och boende i
regionen. Entreprenörsregionen är en attraktiv region där företag vill etablera sig och där
invånarna trivs. Vi vill lyfta fram kraften som finns inom Entreprenörsregionen inom regional,
nationella och internationella sammanhang. Vi arbetar också med matcha näringslivets
behov av arbetskraft och marknadsför Entreprenörsregionen positiva framtidsutsikter, dess
näringar och livsplatser.
Mål:




Entreprenörsregionen känner till näringslivets behov och bidrar till nytta för
näringslivet.
Öka mångfalden på arbetsmarknaden
Kompetensförsörjning som motsvarar näringslivets framtida behov

Infrastruktur och transporter
Inom Entreprenörsregionen ska det finnas en enkelhet i att såväl kunna förflytta oss själva
som det vi tillverkar. Infrastrukturen måste vara smidig såväl inom regionen som
underlättande för att nå en nationell och global marknad.
Mål:




Nationellt och regionalt gehör för gemensamma infrastrukturprioriteringar
Förbättrad kollektivtrafik
Utbyggt fibernät i hela regionen

Kommunikation
Utöver temaarbetet, arbetar Entreprenörsregionen även med att öka medvetandet och
kännedomen om Entreprenörsregionen.
Mål:


Entreprenörsregionens vision, mål och arbete ska vara välkända i och utanför
regionen

Detaljerad verksamhetsplan
Arbetsmarknad och näringsliv
Nummer

Mål

1

Entreprenörsregionen känner till
näringslivets behov och bidrar till nytta
för näringslivet

2

Öka mångfalden på arbetsmarknaden

3

Kompetensförsörjning som motsvarar
näringslivets framtida behov

Strategi

2015
Aktivitet
Skapa en gemensam kartbild av hur
näringslivet ser ut (samt offentlig
sektor), arbetslöshet,
utvecklingstendenser samt framtida
behov.
Slutsatser och förslag för hur att gå
vidare

VT

2016

2017

2018

HT

VT

HT

VT

HT

VT

HT

x

x

x

x

x

x

x

jan-mars

april

jan-mars
Infrastruktur och transporter

Nummer

Mål

Strategi

Aktivitet

1

Nationellt och regionalt gehör för
gemensamma
infrastrukturprioriteringar

Verka för att nya projekt av
gemensamt intresse ska ingå i den
nationella transportplanen

Framtagandet av gemensam kartbild
av infrastruktur och kollektivtrafik,
såväl beslutade projekt som behov av
utbyggnad/förbättring

jan-mars

Slutsatser och förslag för hur att gå
vidare

april

Plan och mål för lobbyarbete avseende
fiberutbyggnad

april

2

Förbättrad kollektivtrafik

3

Utbyggt fibernät i hela regionen

Gemensamt påverkansarbete kring
kollektivtrafiksatsningar
Gemensamt påverkansarbete kring
fibernätets utbyggnad
Kommunikation

Nummer

Mål

Strategi

Aktivitet

1

Entreprenörsregionens vision mål och
arbete ska vara välkända i och utanför
regionen

Vi kommunicerar internt och extern

Ta fram en kommunikationsstrategi
jan-mars
Ta fram kommunikationsplan
Hemsidan hålls uppdaterad

april
x

Organisationsschema

