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Bestämmelser för Näringslivsrådet i Vara kommun
Sidan

1

§1
Näringslivsrådet är ett forum för att driva gemensamma
samhällsutvecklingsfrågor i syfte att skapa en attraktiv plats att besöka, bo och
verka i. Genom en regelbunden och öppen dialog mellan politiker, tjänstemän
och näringsliv tas ett gemensamt ansvar för att:






tillvarata för näringslivet och kommunen gemensamma frågor så som
t ex infrastruktur, kommunikationer, tillgång på bostäder,
rekryteringsförutsättningar etc.
skapa samsyn kring olika samhällsaktörers uppdrag och
förutsättningar.
utbyta information om olika branschers nuläge och framtidsutsikter.
skapa ett konkurrenskraftigt företagsklimat.

§2
Näringslivsrådet ska vara sammansatt av representanter för kommunala
nämnder vars verksamheter berör strategiska samhällsutvecklingsfrågor enligt:












Kommunstyrelsens arbetsutskott.
Näringslivschef, Arbetsmarknadschef och Miljö- och byggchef från
förvaltningen.
En representant från Företagarna ska erbjudas att ingå.
En representant från Teknikföretagen ska erbjudas att ingå.
En representant från LRF ska erbjudas att ingå.
En representant från besöksnäringen ska erbjudas att ingå.
En representant för transportbranschen ska erbjudas att ingå.
En representant från träindustrin ska erbjudas att ingå.
En representant från byggbranschen ska erbjudas att ingå.
En representant från handeln ska erbjudas att ingå.
Två representanter från invalda företag/organisationer som sitter
under en period på två år, varefter nya företag väljs in som ledamöter.
Invalda företag/organisationer ska i möjligaste mån representera
bredden i arbetslivet.

§3
Kommunstyrelsen utser ordförande i Näringslivsrådet.
§4
Näringslivsrådet utser inom sig vice ordförande.
§5
Näringslivsrådet är organisatoriskt knutet till Kommunstyrelsen.
Förvaltningen för utveckling och service svarar för sekreterar- och
kansliservice.
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§6
Näringslivsrådet är ett remiss- och referensorgan. Näringslivsrådet behöver
inte ha en enhetlig uppfattning och regleras inte av kommunallagens
bestämmelser avseende arbetsformer och beslutsförhet.
§7
Näringslivsrådet sammanträder 4 -5 gånger/år.
§8
Näringslivsrådets sammanträden protokollförs. Protokollet justeras av
ordföranden och en ledamot och ska delges rådets ledamöter samt
kommunstyrelsen. Protokollen offentliggörs på Vara kommuns officiella
hemsida.
§9
Kallelsen och förteckningen över ärenden som ska behandlas samt handlingar
ska skriftligen delges Näringslivsrådets ledamöter minst 7 dagar före
sammanträdet.

