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Reglemente för Näringslivsråd
SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING
Kommunfullmäktige
2017-01-30, § 5
§1

Näringslivsråd
Rådet är ett rådgivande organ för samråd och ömsesidig informationsutbyte mellan företrädare
för företag i Svalövs kommun och kommunens styrelse och nämnder.
Rådet är inte en kommunalt vald nämnd med beslutsbefogenheter.
§2

Syfte
Rådet ska verka för att företagens frågor beaktas i kommunstyrelsens verksamhetsplanering.
Rådet ska vara remissorgan i frågor som berör företag och företagsklimat.
Rådet ska vara ett forum för informations- och kunskapsspridning.
§3

Arbetsuppgifter
Kommunens företrädare ska informera rådet om planer och förändringar av samhällsinsatsernas
utformning och organisation som berör företag i Svalövs kommun och därmed
inhämta synpunkter i så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendets
handläggning i aktuellt organ. Därigenom ges företag genom rådet en större delaktighet i
samhällets insatser. Representanter från företagen har i rådet möjlighet att aktivt arbeta för
förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga
anpassningar av arbetet för att skapa ett bra företagsklimat.
Från kommunens styrelse, nämnder, utskott, bolag och tjänstemän får Näringslivsrådet infordra
de yttranden och upplysningar som behövs för att rådet ska kunna fullgöra sina uppgifter.
§4

Rådets sammansättning
Näringslivsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens ordförande
och vice ordförande är tillika rådets ordförande och vice ordförande. Ordinarie ledamöter i
kommunstyrelsens arbetsutskott tillsammans med ordföranden för samhällsbyggnadsnämnden,
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bygg- och räddningsnämnden och socialnämnden är ledamöter i näringslivsrådet. Ersättare för
ledamöterna utses men deltar endast då ordinarie ledamot inte kan delta.
Antalet ledamöter från de företag, alla etablerade i Svalövs kommun som ska ingå i
näringslivsrådet uppgår till max åtta. Företagarna ska representera kommunens geografiska
område, ett brett urval av de branscher som finns i kommunen och även vara representativa
gällande kön, ålder och bakgrund.
Ledamöter från företagen utses av kommunstyrelsens arbetsutskott. Ledamöterna väljs för en
period av två år i taget, med löpande urval (dvs 4 väljs vartannat år och 4 det andra året).
Företagare samt representanter från företag i Svalövs kommun kan nominera företagare samt
representanter från företag i Svalövs kommun och kommunförvaltningen formulerar förslag som
beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Rådet har rätt att till sig adjungera företrädare för företagsorganisationer.
§5

Organisation och arbetsformer
Till sekreterare i rådet förordnas en tjänsteman.
Rådet ska sammanträda minst två gånger per år.
Extra sammanträde ska hållas om rådets ordförande finner det lämpligt.
Skriftlig kallelse och föredragningslista ska skickas ut till rådets ledamöter senast 7 dagar före
rådets sammanträde.
Förslag till förteckning över ärenden som ska behandlas samt handlingar och beslutsunderlag
ska delges rådets ledamöter i så god tid och på sådant sätt att vidare information
och behandling underlättas.
Vid sammanträden förs minnesanteckningar som justeras av rådets ordförande.
Minnesanteckningar sänds till de som är berörda.
§6

Ekonomi
Till de valda kommunala representanterna utgår ersättningar enligt av kommunfullmäktige
fastställda regler för förtroendevalda. Kostnaderna för detta belastar det organ representanten i
rådet representerar.

