En plats där
man vågar tänka
annorlunda…

Regional samverkan
– ett exempel på utveckling i Örebro kommun

FAKTA
I Örebro kommun bor ungefär hälften av länets invånare – drygt 140 000
personer. Prognosen pekar mot 150 000 invånare år 2020. Kommunen har ett
mycket bra logistikläge med flera viktiga logistikföretag. Örebro universitet växer
och har ett nära samarbete med kommunen. Kommunen deltar aktivt i arbetet med
att bilda region från 1 januari 2015.
I länet har vi ett mycket bra samarbets- och samverkansklimat, där Örebro
kommun som den största kommunen spelar en viktig roll.

Arbetssätt – så här gör vi

Länet har en utvecklingsstrategi som är
framtagen gemensamt av alla aktörer
i länet. Vi samlas runt strategin för ett
målinriktat och kraftfullt arbete. Våra
fyra viktigaste utvecklingsområden:
•
•
•
•

Genom vår storlek är vi en betydelsefull medspelare i det regionala utvecklingsarbetet. Några exempel där vi är
aktiva:
•

Örebro Business Region (BRO)
– ett partnerskap för tillväxt i
regionen (nio av länets tolv kommuner deltar). Uppdraget är att
skapa ett bra näringslivsklimat som
gör att våra företag vill vara kvar
i regionen och att nya företag vill
starta verksamhet här. Arbetet leds
av Örebro.

•

Samarbetet Logistikregionen –
tillsammans med kommunerna
Hallsberg, Kumla och Arboga
marknadsför vi oss som logistikområde och skapar flera
etableringar.

Kunskap och kompetens.
Innovationer och entreprenörskap.
Lustfyllda möten och upplevelser.
Den öppna regionen.

Varje utvecklingsområde har tydliga inriktningsmål på lång sikt och etappmål
till 2015. Alla mål följs upp årligen.
Vi är mycket aktiva i arbetet med att
bilda en region från den 1 januari
2015. Vi ställer oss bakom landstingets
ansökan att få ta över det regionala
utvecklingsansvaret och att därmed få
bilda region.
Vi har deltagit i den politiska styrgruppen, i tjänstemannastyrgruppen
och i olika arbetsgrupper, och vi ser ett
fortsatt viktigt arbete framför oss.

•

•

•

•

Science Park – erbjuder kunskapsintensiva företag en stimulerande
och utvecklande miljö med infrastruktur, nätverk och affärsutveckling. Science Park har en nära
anknytning till Örebro universitet
och ska ge goda förutsättningar
för ett framgångsrikt samarbete
mellan forskning, företag och
samhällets olika aktörer så att man
kan ta hand om bra innovationer
och stödja att dessa förverkligas.
Verksamheten bedrivs i bolagsform
med Örebro kommun som största
ägare.
Vi stödjer Inkubatorbolaget
Inkubera i Örebro AB – de ger ett
samordnat stöd till utvecklingen av
nya företag, med fokus på innovativ teknik och kunskap och med
tydlig tillväxtpotential. Det ger nya
livskraftiga företag som på sikt kan
växa med lönsamhet.
Robotdalen, som har sin bas i
Örebro-, Sörmlands- och Västmanlands län – vi deltar som
medfinansiär. Robotdalen möjliggör kommersiell framgång av nya
idéer och forskning inom robotik
och automation, med fokus på
lösningar för industri, tunga
fordon och hälsosektorn.
Mälardalsrådet och Stockholm
Business Alliance – Örebro är en
del av Mälardalen och vi engagerar
oss därför i områdets gemensamma
utveckling.

Framgångsfaktorer
•

En tydlig och gemensamt framtagen regional strategi med
definierade mål.

•

Ett samarbets- och samverkansinriktat arbetssätt.

•

Ett mod att ta ansvar.

•

Respekt för varandras roller och
förutsättningar.

•

Ett starkt engagemang för den
gemensamma utvecklingen.

Vinster och effekter
•

Ett starkt gemensamt regionalt
utvecklingsarbete.

•

En hållbar utveckling.

•

Ökad tillväxt.

•

Fler växande och nya företag.

•

Fler arbetstillfällen.

•

Fler besökare i Örebroregionen.

”Den som är stor ska vara snäll”

Staffan Isling, kommundirektör Örebro kommun
Mer information
orebro.se, regionorebro.se, orebroll.se
orebrosciencepark.se, logistikregionen.se, inkubera.se
Du kan läsa mer om Örebro kommun på orebro.se
och följa oss på facebook/orebrokommun.
På blogg.orebro.se/enklarevardag
kan du följa en del av vårt kvalitetsarbete.
Kontakta oss på 019-21 10 00 om du har frågor.

Vi jobbar långsiktigt och hållbart för att
vara en attraktiv region för både människor och företag.
Vi drivs av att skapa en enklare vardag för alla.

