Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg
2016-11-01

§ 346
Medlemsansökan till Entreprenörsregionen. KS 2016-371

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Falkenbergs kommun ansöker om medlemskap i Entreprenörsregionen från 2017.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-10-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-20, § 282
Entreprenörsregionens hemsida, www.entreprenorsregionen.se
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-09-20 att uppdra åt
kommunstyrelseförvaltningen att för kommunstyrelsen presentera ett förslag att ta ställning
till en medlemsansökan från Falkenbergs kommun till Entreprenörsregionen.
Entreprenörsregionen består av elva kommuner i Halland och Småland med stark
entreprenörsanda som samverkar i nätverk med inriktning på utvecklingsprojekt och
erfarenhetsutbyte. Entreprenörsregionens vision är att vara Sveriges företagsrikaste
område med hög kompetens, stor bredd och högsta sysselsättningsnivå.
Entreprenörsregionen beskrivs med stark attraktionskraft genom god livsmiljö,
förtroendefull samverkan och levande entreprenörsanda.
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.
Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt,
konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Exempel på områden där
Entreprenörsregionen engagerat sig är:





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

I planen för perioden 2015-2018 är Entreprenörsregionens prioriterade områden;
1. Arbetsmarknad och näringsliv
Mål:
- Entreprenörsregionen känner till näringslivets behov och bidrar till nytta för
näringslivet.
- Öka mångfalden på arbetsmarknaden
- Kompetensförsörjning som motsvarar näringslivets framtida behov
2. Infrastruktur och transporter
Mål:
- Nationellt och regionalt gehör för gemensamma infrastrukturprioriteringar
- Förbättrad kollektivtrafik
- Utbyggt fibernät i hela regionen
3. Kommunikation
Mål:
- Entreprenörsregionens vision, mål och arbete ska vara välkända i och utanför
regionen
Ekonomi
Kostnaden för ett medlemskap för Falkenbergs kommun är en fast del om 21 000 kr och en
del som baseras på kommunens invånarantal, vilket blir cirka 80 000 kr. Totalsumman blir
således cirka 100 000 kr per år. På Entreprenörsregionens stämma den 7-8 december 2016
kommer ledamöterna att diskutera och ta beslut om lite annan inriktning av verksamheten,
vilket troligen innebär att medlemsavgiften kommer att minskas. Medlemsavgifterna
bekostar koordinator, verksamhet, kost och logi för ledamötena på stämmorna, föreläsare,
lobbyingkostnader, marknadsföring med mera.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Falkenbergs kommun ansöker om medlemskap i
Entreprenörsregionen från 2017 för att bredda kontaktytorna vad gäller entreprenörsfrågor
och i syfte att ytterligare stärka förutsättningarna för tillväxt, konkurrenskraft och
ekonomisk utveckling.
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Yrkande
Per Svensson (S) och Claës-L Ljung (M) yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens
förslag.

Vid protokollet
Johan Ahlberg
Protokollet justerat 2016-11-02 och anslaget 2016-11-03.

Utdragsbestyrkande
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§ 282
Eventuellt samarbete ”Entreprenörsregionen” – Information.
KS 2016-3
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Anteckna informationen till protokollet.
2 Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att för kommunstyrelsen presentera ett
beslutsunderlag för en eventuell medlemsansökan i Entreprenörsregionen.
Sammanfattning
Information om den kommunala samverkansorganisationen Entreprenörsregionen
bestående av ett antal medlemskommuner från bland annat Hallands, Kronobergs och
Jönköpings län. Fokus för organisationen är att stärka förutsättningarna för tillväxt,
konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.
Yrkanden
Mari-Louise Wernersson (C) yrkar att kommunstyrelseförvaltningen ska presentera ett
beslutsunderlag till kommunstyrelsen om en eventuell medlemsansökan i
Entreprenörsregionen från Falkenbergs kommun.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Mari-Louise Wernerssons (C) tilläggsyrkande mot
avslag och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Mari-Louise Wernerssons (C)
yrkande.
Vid protokollet
Johan Ahlberg
Protokollet justerat 2016-09-21 och anslaget 2016-09-21.
Utdragsbestyrkande
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