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§  225 Riktlinje för Näringslivsrådet

INLEDNING
Sala kommun hade tidigare näringslivssekreterare anställ och ett Näringslivsråd.

2004-2007  var Företagarcentrum finansierat av ett EU-projekt. Projektägare var

Företagarna i Mälardalen.  2006  fick Företagarcentrum ek förening medel för att

arbete med att permanenta sin verksamhet.

2017  bildades Näringslivskontoret och blev åter en kommunal verksamhet under

kommunstyrelsen. Här beslutades att ett näringslivsråd skulle startas upp igen.

Beredning

Bilaga KS  2019/213/1, missiv  —

Bilaga KS  2019  / 213 /2, Riktlinje för Näringslivsrådet

Tf näringslivschef Annica Åkerblom föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

a_tt efter föreslagna revideringar, anta Riktlinje för Näringslivsrådet i enlighet med

Bilaga KS 2019/213/2.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

att efter föreslagna revideringar, anta Riktlinje för Näringslivsrådeti enlighet med

Bilaga KS  2019/213/2.
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kommunstyrelsen
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Inledning Riktlinje  för  Näringslivsrådet

Kommunfullmäktige

1 INLEDNING

Sala kommun har tidigare haft Näringslivssekreterare anställd och då ett

Näringslivsråd.  2004  startades  ett utvecklingsprojekt som initierades från

Företagarna i Sala, för att skapa ett "Företagarcentrum för tillväxt".

Mellan åren  2004-2007  var Företagarcentrum finansierat av ett EU-projekt.

Projektägare var Företagarna Mälardalen. 2006 fick Företagarcentrum ek

förening medel till att arbeta för att permanenta sin verksamhet. Ett

näringslivsprogram för perioden 2007-2010 antogs av kommunfullmäktige

2007—03-29  och ett avtal mellan Sala kommun och Företagarcentrum i Sala

tecknades rörande samarbete kring näringslivsfrågor.

2007-08-01 blev F öretagarcentrum permanent verksamhet.

2017-04-01 bildades Näringslivskontoret och blev åter en kommunal verksamhet

under kommunstyrelsen. Här beslutades att ett näringslivsråd skulle starta upp

igen.

1.1 Rådets uppgifter

1 Sala kommun finns det ett näringslivsråd för att utveckla näringslivet, skapa ett

bra företagsklimat, främja utvecklingen hos befintliga företag samt stimulera och

öka attraktiviteten för nya etableringar. Rådet ska bestå av förtroendevalda och

tjänstepersoner från kommunen och representanter för näringslivet i Sala

kommun.

1.2 Syfte

Syftet med näringslivsrådet ska vara att främja en långsiktig och hållbar

utveckling av det lokala näringslivet. Näringslivsrådet ska stödja och främja

företagsutveckling och nyinvesteringar. Vidare ska rådets verksamhet bidra till

ett bra företagsklimat som i sin tur främjar konkurrenskraft och

branschutveckling. Genom att bidra till ett gott företagsklimat kan

sysselsättningen i kommunen öka genom ett ökat egenföretagande och

företagsetableringar. Ett gott företagsklimat bidrar till marknadsföringen av Sala

kommun.

1.3 Målet

Målet med näringslivsrådets verksamhet ska vara att underlätta företagande i

kommunen genom en ömsesidig och stimulerande dialog mellan kommunen och
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Arbetsformer och sammansättning Riktlinje för Näringslivsrådet

Kommunfullmäktige

näringslivet. Ett gott företagsklimat ska på sikt ge en positiv utveckling och

tillväxt för företag i kommunen vilket också ökar förutsättningarna för fler jobb.

Rådet ska också bevaka näringslivs— och sysselsättningsutvecklingen i regionen

och initiera gemensamma aktiviteter som bidrar till en positiv utveckling.

2 ARBETSFORMER OCH SAMMANSÄTTNING

Verksamheten regleras inte av kommunallagens bestämmelser avseende

arbetsformer och beslutsförhet.

Näringslivsrådet är knutet till kommunstyrelsen och ledamöter och ersättare

väljs inför varje ny mandatperiod.

2.1 Sammansättning

Till näringslivsrådet utses kommunstyrelsens presidium som kommunala

representanter.

Majoritetens representant är rådets ordförande och oppositionens representant

är rådets vice ordförande.

Utöver de förtroendevalda ledamöterna har rådet möjlighet att bjuda in

tjänstepersoner från de olika kontoren men även förtroendevalda representanter

från kommunen.

Till rådets verksamhet knyts tjänstepersoner från kommunens näringslivsenhet

för att vara sakkunniga, samordna rådets verksamhet samt sköta den

administration som krävs med anledning av uppdraget.

Från Näringslivet utses 10-12 representanter med en bred representation både

geografiskt, utifrån bransch och jämställdhetsperspektiv.

2.2 Arbetsformer

Rådet sammankallas 2-4 gånger per år. Dagar och tider för rådets möten bör

fastställas innan årets början.

Ärenden som aktualiseras av näringslivets representanter skall anmälas till

sekreterare senast två veckor före sammanträdet.

Kallelse med dagordning skickas ut i förväg, minst fem dagar innan

sammanträdet. Kommunen ansvarar för kallelsen.

Kommunen ansvarar för att minnesanteckningar förs vid samtliga

sammanträden.
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Arbetsformer och sammansättning Riktlinje för Näringslivsrådet

Kommunfullmäktige

Minnesanteckningar skickas till utsedda representanter och ersättare, övriga

mötesdeltagare, kommunstyrelsen samt publiceras på Sala kommuns hemsida.

Rådet ska arbeta på ett öppet sätt så att olika personer kan delta i hela eller delar

av mötet för att tillföra information, kompetens eller i övrigt besvara frågor från

rådet.

Rådet kan om man vill anse att det behövs arbeta med en eller flera

referensgrupper.

2.3 Ekonomi och arvode

Näringslivsrådet har ingen egen budget utan de administrativa kostnaderna som

föranleds av rådets möten hanteras inom ramen för nåringslivsenhetens

verksamhet.

Ledamöterna från kommunen har i förekommande fall rätt till ersättning i

enlighet med av kommunen antagna regler för sammanträdesarvoden.
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Riktlinje för Näringslivsrådet

Kommunfullmäktige

SALA KOMMUN

Telefon: 0224—74 70 00  l  E—post kommun.info@sala.se  l  Postadress Box 304, 733 25 Sala
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Riktlinje för Näringslivsrådet

Sammanfattning av ärendet

Sala kommun har tidigare haft Näringslivssekreterare anställd och då ett Näringslivsråd.

2004  startades ett utvecklingsprojekt som initierades från Företagarna i Sala, för att skapa

ett "Företagarcentrum för tillväxt".

2004-2007  var Företagarcentrum finansierat av ett EU-projekt. Projektägare var

Företagarna Mälardalen.

2006  fick Företagarcentrum ek förening medel till att arbeta för att permanenta sin

verksamhet.

Ett näringslivsprogram för perioden  2007-2010  antogs av kommunfullmäktige  2007-03-

29 och ett avtal mellan Sala kommun och Företagarcentrum i Sala tecknades rörande

samarbete kring näringslivsfrågor.

2007-08-01  blev Företagarcentrum permanent verksamhet.

2017-04—01  bildades Näringslivskontoret och blev åter en kommunal verksamhet under

kommunstyrelsen. Här beslutades att ett näringslivsråd skulle starta upp igen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar,

a_tt kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att anta Riktlinje för

Näringslivsrådet, enligt bilaga

Gunilla Pettersson

Enhetschefadministrativa enheten

Bilaga: Riktlinje för Näringslivsrådet



 

SALA
KOMMUN

Bilaga KS 2019/213/2

SAM K63
KonununeWIeke

  
JINWMW

 

mk. 25-59 _W— 5;
___—___

D: lem

wa 1535: mp;

A
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Inledning Riktlinje för Näringslivsrådet
Kommunfullmäktige

1 INLEDNING

Sala  kommun  har tidigare haft Näringslivssekreterare  anställd  och då ett

Näringslivsråd. 2004 startades ett utvecklingsprojekt som initierades från

Företagarna i Sala, för att skapa ett "Företagarcentrum för tillväxt".

Mellan åren 2004—2007 var Företagarcentrum finansierat av ett EU—projekt.

Projektägare var Företagarna Mälardalen. 2006 fick  F  öretagarcentrum ek

förening medel till att arbeta för att permanenta sin verksamhet. Ett

näringslivsprogram för perioden 2007-2 010 antogs av kommunfullmåktige

2007-03-29 och ett avtal mellan Sala kommun och Företagarcentrum i Sala

tecknades rörande samarbete kring näringslivsfrågor.

2007-08-01 blev Företagarcentrum permanent verksamhet.

2017-04-01 bildades Näringslivskontoret och blev åter en kommunal verksamhet

under kommunstyrelsen. Här beslutades att ett näringslivsråd skulle starta upp

igen.

1.1 Rådets uppgifter

I  Sala kommun finns det ett näringslivsråd för att utveckla näringslivet, skapa ett

bra företagsklimat, främja utvecklingen hos befintliga företag samt stimulera och

öka attraktiviteten för nya etableringar. Rådet ska bestå av förtroendevalda och

tjänstemän från kommunen och representanter för näringslivet i Sala kommun.

1.2 Syfte

Syftet med näringslivsrådet ska vara att främja en långsiktig och hållbar

utveckling av det lokala näringslivet. Näringslivsrådet ska stödja och främja

företagsutveckling och nyinvesteringar. Vidare ska rådets verksamhet bidra till

ett bra företagsklimat som i sin tur främjar konkurrenskraft och

branschutveckling. Genom att bidra till ett gott företagsklimat kan

sysselsättningen i kommunen öka genom ett ökat egenföretagande och

företagsetableringar. Ett gott företagsklimat bidrar till marknadsföringen av Sala

kommun.

1.3 Målet

Målet med näringslivsrådets verksamhet ska vara att underlätta företagande i

kommunen genom en ömsesidig och stimulerande dialog mellan kommunen och

näringslivet. Ett gott företagsklimat ska på sikt ge en positiv utveckling och

tillväxt för företag i kommunen vilket också ökar förutsättningarna för fler jobb.
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Arbetsformer och sammansättning Riktlinje för Näringslivsrådet

Kommunfullmäktige

Rådet ska också bevaka näringslivs- och sysselsättningsutvecklingen i regionen

och initiera gemensamma aktiviteter som bidrar till en positiv utveckling.

2 ARBETSFORMER OCH SAIVIIVIANSÄTTNING

Verksamheten regleras inte av kommunallagens bestämmelser avseende

arbetsformer och beslutsförhet.

Näringslivsrådet är knutet till kommunstyrelsen. Näringslivsrådet utses av

kommunstyrelsen som därutöver också fastställer näringslivsrådets storlek.

Näringslivsrådet väljs inför varje ny mandatperiod.

2.1 Sammansättning

Till näringslivsrådet ska två kommunala representanter utses bland

kommunstyrelsens ledamöter, en från majoriteten och en från oppositionen.

Majoritetens representant är rådets ordförande och oppositionens representant

är rådets vice ordförande.

Utöver de förtroendevalda ledamöterna har rådet möjlighet att bjuda in

tjänstemän från de olika kontoren men även förtroendevalda representanter från

kommunen.

Till rådets verksamhet knyts tjänstemän från kommunens näringslivsenhet för

att vara sakkunniga, samordna rådets verksamhet samt sköta den administration

som krävs med anledning av uppdraget.

Från Näringslivet utses 10-12 representanter med en bred representation både

geografiskt, utifrån bransch och jämställdhetsperspektiv.

2.2 Arbetsformer

Rådet sammankallas två gånger per år. Dagar och tider för rådets möten bör

fastställas innan årets början.

Ärenden som aktualiseras av näringslivets representanter skall anmälas till

sekreterare senast två veckor före sammanträdet.

Kallelse med dagordning skickas uti förväg, minst fem dagar innan

sammanträdet.

Kommunen ansvarar för att minnesanteckningar förs vid samtliga

sammanträden.

6 (8)



Arbetsformer och sammansättning Riktlinje för Näringslivsrådet

Kommunfullmäktige

Minnesanteckningar skickas till utseddarepresentanter och ersättare, övriga

mötesdeltagare, kommunstyrelsen samt publiceras på Sala kommuns hemsida.

Rådet ska arbeta på ett öppet sätt så att olika personer kan delta i hela eller delar

av mötet för att tillföra information, kompetens eller i övrigt besvara frågor från

rådet.

Rådet kan om man vill anse att det behövs arbeta med en eller flera

referensgrupper.

2.3 Ekonomi och arvode

N åringslivsrådet har ingen egen budget utan de administrativa kostnaderna som

föranleds av rådets möten hanteras inom ramen för näringslivsenhetens

verksamhet.

Ledamöterna från kommunen har i förekommande fall rätt till ersättning i

enlighet med av kommunen antagna regler för sammanträdesarvoden.
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Riktlinje för  Näringslivsrådet

Kommunfullmäktige

SALA KOMMUN
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