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Reglemente för näringslivsrådet
Näringslivsrådet är ett organ för att stärka företagarnas möjlighet till påverkan
av sådana frågor som allmänt berör näringslivet i Ale.
Näringslivsrådets praktiska arbete sker genom möten inom Näringslivsrådet
samt i inom ett antal fokusgrupper.
Företagarna har genom Näringslivsrådet möjlighet att aktivt arbeta för
förändringar i den kommunala verksamheten. De kan också ge förslag till
lämpliga anpassningar av det utbud som berör näringslivets möjligheter till en
god utveckling.
Syfte med Näringslivsrådet
-

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 ägna sig åt kunskapsöverföring.

-

Näringslivsrådet kan ägna sig åt opinionsbildning.

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.
Uppgifter/verksamhetsområde
Näringslivsrådet ska verka för att företagares synpunkter beaktas i kommunens
verksamhetsplanering.
Kommunens nämnder ska, i sådana frågor som är centrala för företagarna,
samråda med Näringslivsrådet i ett så tidigt skede att Näringslivsrådets
synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning i aktuell
nämnd/styrelse före beslut.
Kommunen ska informera om sin verksamhet, planerade förändringar samt
resultatet av olika åtgärder som har eller kan få aktualitet för kommunens
företagare.
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Näringslivsrådets sammansättning
Näringslivsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen.
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.
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.
Kommunstyrelsen har till uppgift att stötta Näringslivsrådet samt ansvara för
dess protokoll.
Reglemente
Reglemente för Näringslivsrådet fastställs av kommunfullmäktige.
Ändring av reglementet kan initieras av Näringslivsrådet eller
kommunstyrelsen.
Reglementet fastställdes första gången 2013-12-16
Reglementet har reviderats 2018-04-09.

