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Reglemente för Forshaga kommuns råd för samverkan 
med näringslivet (Näringslivsråd) 

Antaget av kommunfullmäktige 2016-09-13, § 126  

 

Rådets uppgifter 
I Forshaga 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 Forshaga kommun. 
 

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 
Forshaga kommun. 

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. 

Rådet kan utgöra remissorgan i enskilda ärende i den omfattning som 
kommunstyrelsen beslutar och då särskilt i frågor som rör rådets 
verksamhetsområde. 

Verksamheten regleras inte av kommunallagens bestämmelser avseende 
arbetsformer och beslutsförhet. 
 

Rådets sammansättning 

Näringslivsrådet är knutet till kommunstyrelsen. Näringslivsrådet utses av 
kommunstyrelsen som därutöver också fastställer näringslivsrådets storlek. 
Näringslivsrådet väljs inför varje ny mandatperiod. 

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 politiskt valda ledamöterna har rådet möjlighet att bjuda in 
tjänstemän från de olika förvaltningarna men även politiska 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. 
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Rådets arbetsformer 

Rådets ledning och kanslifunktion finns på kommunstyrelsenivå. 

Rådet sammankallas fyra gånger per år. Dagar och tider för rådets möten bör 
fastställas innan årets början. 

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

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. 

Arbetsgrupper 

För att utveckla samverkan mellan kommunens förvaltningar och föreningarna 
kan rådet erbjudas att utse medlemmar till olika arbetsgrupper som bildas i 
kommunen för frågor som berör rådets medlemmar. Rådet kan även vid behov 
besluta att tillsätta en arbetsgrupp med medlemmar inom rådet. 

 
Administrativa rutiner 

Protokoll ska skrivas vid varje möte och justeras av ordförande och en 
representant från näringslivet. 
 
Protokoll ska skickas ut till alla ledamöter i rådet och till de nämnder som berörs 
av frågor som hanterats på rådets möten. 

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. 

 

 


