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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2018.103
Datum: 2018-03-08
Kommunchef Björn Järbur
E-post: bjorn.jarbur@ale.se
Kommunstyrelsen

Reglemente för näringslivsrådet
Näringslivsrådet består av företagare som frivilligt och utan ersättning engagerar sig i att stärka
företagsamheten i Ale kommun. Ett reglement för rådet fastställdes i december 2013.
Näringslivsrådet önskar nu större flexibilitet i antalet ledamöter. Förslaget är att rådet själv ges
möjlighet att besluta antalet ledamöter i spannet 12 - 16 ledamöter.
Förvaltningen ser inget hinder i att ändra reglementet i enlighet med rådets önskan.

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa revidering av
näringslivsrådets reglemente.

Björn Järbur
Kommunchef
Beslutsunderlag

·
·

Tjänsteutlåtande, 2018-03-08
Förslag till reglemente

Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering

Näringsllivschef
För kännedom
Förvaltningsledningen
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Bakgrund
Ett gott näringslivsklimat utgör en viktig utvecklingsfaktor för kommuner och regioner.
Förutsättningar för och möjligheter att starta, driva och utveckla företag har betydelse för tillväxt
och sysselsättning. Näringslivsrådet syftar till att öka företagares möjlighet till inflytande över sin
vardag och ska fungera både som inspiration och rådgivare för politiska beslut. Rådet är en
referensgrupp och remissinstans för kommunens beslutsfattare i näringslivsrelaterade frågor och
erbjuder en ny väg att komma till tals med företagare.
Vid inrättandet av Näringslivsrådet i december 2013 var utgångspunkterna
Näringslivsrådet ska förstärka inflytandet i alla frågor som gäller företagare. Näringslivsrådet ska
verka för att företagares frågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering.
Näringslivsrådet kan initiera nya frågor i nämnder/kommunstyrelsen och förvaltningar.
Näringslivsrådet kan vara remissorgan i frågor som berör företagare i Ale. Näringslivsrådet ska vara
ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning. Näringslivsrådet ska vara en mötesplats för
samråd före beslut som berör företagarna. Näringslivsrådet kan vara en kraft i arbetet med frågor
som berör företagare i allmänhet såsom arbetet med strategisk plan, verksamhetsplan med budget
(kommunstyrelsens beslutsområde) samt i större samhällsplaneringsfrågor (miljö- och byggnämndens
beslutsområde). Näringslivsrådet är en remiss- och referensgrupp i frågor som berör företagares
situation i kommunen.

Näringslivsrådets sammansättning
Näringslivsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. Näringslivsrådet ska bestå av 12
ledamöter ur näringslivet, varav 4 av ledamöterna representeras av företagarföreningarna i Älvängen,
Ale torg och Surte/Bohus och av Företagarna i Ale. Ledamöterna utses för två år i taget förutom vid
första tillsättningen, då hälften av ledamöter utses för ett år. Inför tillsättande i Näringslivsrådet
annonseras det på kommunens web och därefter upprättar Näringslivschefen en intressentlista, från
vilken Näringslivsrådet utser nya ledamöter.
Näringslivsrådet utser själva sin ordförande.

Arbetsformer
Näringslivsrådet bestämmer själva på vilket sätt man sammanträder. Sammanträden ska ske minst
fyra gånger per år. Utöver detta skall varje ledamot även ingå i minst en arbets/ fokusgrupp. Förslag till frågor som ska behandlas av Näringslivsrådet ska skickas till
Näringslivsrådets ledamöter senast fem dagar före sammanträdet på sådant sätt som Näringslivsrådet
finner lämpligt. Näringslivsrådets ställningstaganden ska, efter varje sammanträde, redovisas genom
protokoll, som delges Näringslivsrådets ledamöter samt kommunala nämnder och kommunstyrelsen.
Protokollet ska justeras inom 14 dagar.
Näringslivsrådet har nu själva framfört önskemål till en flexibel hantering av antalet ledamöter.
Önskan är att antalet ledamöter tillåts variera mellan 12 och 16 personer

Samråd/samverkan
Samverkan har skett med Näringslivsrådet i denna fråga.
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Ekonomisk bedömning/konsekvens
Ledamöterna i rådet har inget arvode. Deekonomiska
Förvaltningens bedömning och motivering
Förvaltningen bedömer att det är rimligt att Näringslivsrådet själva bestämmer hur många
ledamöter rådet ska bestå av i intervallet 12 - 16 personer. Förslaget är därför att ändra reglementet
från:
"Näringslivsrådet ska bestå av 12 ledamöter ur näringslivet, varav 4 av ledamöterna representeras av
företagarföreningarna i Älvängen, Ale torg och Surte/Bohus och av Företagarna i Ale"
Till:
Näringslivsrådet ska bestå av 12 - 16 ledamöter ur näringslivet, varav 4 av ledamöterna
representeras av företagarföreningarna i Älvängen, Ale torg och Surte/Bohus och av
Företagarna i Ale. Näringslivsrådet bestämmer självt antal ledamöter inom de givna
ramarna.
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