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1 INLEDNING  

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

under kommunstyrelsen från att under ett tiotal år drivits i en ekonomisk 

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

2019 -12-05 antogs Riktlinjer för Näringslivsrådet dnr: 2019/1535.  

Två fysiska möten, ett före pandemin, ett under 2021 och två digitala möten har 

genomförts. I protokoll från möten och samtal med deltagande företagare 

framgår att man efterfrågar ett tydligare syfte och agenda för rådets möten.  

Externa mätningar av det lokala Företagsklimatet och i djupintervjuer som gjorts 

med lokala företagare våren 2022 visar på ett gap mellan upplevelsen av 

kommunens myndighetsutövning (där man generellt sett är nöjd med 

kommunens service och attityder) och upplevelsen av företagsklimatet i stort 

(där många företag uttrycker missnöje).  

I Sala finns ett stort engagemang hos det lokala näringslivet för tillväxtfrågorna. 

Ett gott samtalsklimat med stor respekt för varandras perspektiv där företagen 

märker att deras behov och perspektiv har betydelse för kommunens utveckling 

är avgörande för hur företagsklimatet upplevs.  

På en workshop för förbättrat Företagsklimat den 30 augusti 2022 prioriterade 

företagare och politiker tre områden att fokuserat jobba vidare med. 

• Mer byggbar mark  

• Förbättrade attityder: såväl den inre attityden hos kommunens politiker 

och tjänstepersoner för ökad helhetssyn och förståelse för företagens roll 

som mellan företagen och kommunens representanter (politiker och 

tjänstepersoner)   

• Ökad kontinuerlig dialog mellan företagen och politiker och 

tjänstepersoner 

Där det sistnämnda torde vara det viktigaste för att uppnå förbättrade attityder. 

Deltagande företagare föreslog återkommande möten med relevanta teman.  

I arbetet med att skapa ett företagsklimat att vara stolt över och få framdrift i 

arbetet med prioriterade utvecklingsområden spelar Näringslivsrådet en central 

roll.   

1.1 Rådets uppgifter 

Näringslivsrådets uppgift är att verka som plattform för dialog mellan 

kommunens politiska ledning, ledande tjänstepersoner och representanter för 

det lokala näringslivet i frågor som rör kommunens tillväxt och företagsklimat. 
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Rådet har en rådgivande funktion och är bollplank i satsningar kopplat till ett 

förbättrat företagsklimat.  

1.2 Syfte 

Det övergripande syftet är att bygga ett långsiktigt tillits- och respektfullt 

samarbetsklimat mellan företrädare för kommunen och det lokala näringslivet. 

Syftet med näringslivsrådet är att lyssna in näringslivets perspektiv, behov och 

synpunkter och klargöra parternas roller i aktuella tillväxtfrågor. Men också att 

föra samtal med ambitionen att skapa samsyn i frågor som påverkar det lokala 

företagsklimatet.  

1.3 Målet 

Att verka som en långsiktig plattform för dialog mellan kommunens politiker, 

ledande tjänstepersoner och de lokala företagen. Att dialogen upplevs 

meningsfull av deltagande parter. Att dialogen genererar aktiviteter som leder 

mot ett förbättrat företagsklimat. Att näringslivets perspektiv och behov beaktas 

i kommunens beslut som rör det lokala företagsklimatet. 

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 deltar nyckelpersoner med 

beslutsmandat från kommunens olika kontor men även förtroendevalda 

representanter från kommunen utifrån aktuellt tema. 

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. 
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Näringslivet bjuds in brett och företagare deltar utifrån intresse för aktuellt tema.  

För att skapa stabilitet och långsiktighet i frågorna är det önskvärt att också 

knyta upp ett antal representanter för olika branscher, organisationer och 

geografi att utgöra stommen för näringslivsrepresentationen i rådet.   

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. 

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. 

De teman som beslutas bör vara återkommande och svara mot de prioriterade 

fokusområden som tagits fram tillsammans med de lokala företagarna. 

Handlingsplan upprättas för respektive tema där ansvar och roller följer temats 

logik. Planer och aktiviteter följs upp och utvärderas tillsammans med företagen. 

Rådet kan arbeta med en eller flera referensgrupper. 

Överenskommelsen mellan deltagande företagare och kommunen bygger på 

följande principer 

• Vi pratar med varandra inte om varandra 

• Vi respekterar varandras perspektiv och lyssnar aktivt på uttryckta behov 

• Vi inser att vi har olika roller att spela i att skapa ett företagsklimat att 

vara stolt över 

• Vi är konstruktiva i vår återkoppling och ser att vi alla är en del av 

lösningen 

• Vi verkar framåtsyftande och lösningsfokuserat  
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2.3 Ekonomi och arvode 

Näringslivsrådet 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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