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Reglemente för näringslivsrådet 

Syfte 

Ett bra företagsklimat är viktigt för alla i Marks kommun. Företagsklimat 

omfattar många olika aspekter och är summan av allt som ett företag 

möts av i sin vardag. Såväl företagen som kommunen har stor 

påverkan på företagsklimatet. Näringslivet och kommunen har ett 

gemensamt intresse och arbetar tillsammans. Kommunen har en roll 

som möjliggörare för en positiv utveckling av företagsklimatet. Genom 

näringslivsrådet finns en arena där kommunens företag, förtroende-

valda och tjänstepersoner möts för att upprätthålla en kontinuerlig 

dialog. Syftet är att näringslivet ska ha de bästa förutsättningarna att 

verka och utvecklas i Marks kommun, till gagn för såväl företag i 

kommunen, kommuninvånarna som kommunen.   

Uppgifter 

Rådets uppgift är att vara en referensgrupp, en så kallad Advisory 

board, som ska diskutera olika frågor och utmaningar som allmänt 

berör näringslivet i Marks kommun och som är ställda av kommunens 

nämnder och styrelser eller som lyfts av näringslivets representanter i 

rådet. 

 

Rådet ska genom näringslivsrepresentanterna aktivt samla in 

synpunkter från näringslivet och därmed ge fler företag möjlighet till 

delaktighet i kommunens utveckling och rådets arbete.  

 

Kommunen ska informera om sin verksamhet, planerade förändringar 

samt resultatet av olika åtgärder som har eller kan få aktualitet för 

näringslivet i Marks kommun.  

 

Kommunen ska samråda med rådet i så tidigt skede att rådets 

synpunkter och förslag ska kunna påverka ärendets handläggning i 

kommunen.  

 
Representanterna från näringslivet ansvarar för att återföra vad som 
behandlats av näringslivsrådet till den förening/organisation som de 
representerar. 

Sammansättning 

Näringslivsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen.  

Näringslivsrådet ska bestå av ledamöter från näringslivet i kommunen. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott utser ledamöterna, vilka ska represen-
tera olika lokala företagarföreningar och företagarorganisationer, 
däribland Markföretagens Intresseförening, Företagarna i Mark, Handel i 
Mark och Lantbrukarnas Riksförbund Mark. Även andra föreningar och 
organisationer som företräder lokala medlemsföretag kan ingå i rådet. 
Bland ledamöterna ska finnas verkställande direktörer för större företag 
i kommunen. Näringslivsrådet ska ha en bred förankring i näringslivet. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott utser ledamöterna efter förslag från 
de lokala företagarföreningarna och företagarorganisationerna. 
Ledamöterna väljs för en period om fyra år och omval kan ske.  

Till enskilda sammanträden eller för särskilda frågor kan ytterligare 
personer bjudas in att delta.   

Kommunen representeras i näringslivsrådet av kommunstyrelsens 
ordförande och vice ordförande. Bland tjänstepersonerna deltar 
kommundirektör och näringslivschef. Övriga tjänstepersoner deltar efter 
behov. 

Kommunstyrelsens ordförande är näringslivsrådets ordförande, med 
kommunstyrelsens vice ordförande som ersättare. 

Arbetsformer 

Näringslivsrådet sammanträder minst två gånger per år. Ytterligare 

sammanträde kan initieras av såväl kommunen som näringslivet och 

ordföranden kallar då till extra sammanträde.  

 

Rådet sammanträder på tid och plats som rådet bestämmer senast vid 

årets sista sammanträde.  

 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

Kallelsen bör åtföljas av en ärendelista. Kallelsen ska vara skriftlig och 

innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen sänds ut 

senast fem dagar före sammanträdesdagen.  
 

Näringslivsrådets sammanträden kan ha olika teman där personer eller 

organisationer med olika kompetenser bjuds in. 

 

Kommunen svarar för sekreterar- och kansliservice till rådet.   

 

Näringslivsrådets synpunkter och initiativ ska redovisas skriftligt i ett 

protokoll som efter varje sammanträde delges rådets ledamöter, 

kommunstyrelsen samt övriga berörda i kommunen.  

 

Näringslivsrådet kan vid behov utse arbetsgrupper för olika specifika 

frågor. Arbetsgrupperna bemannas med representanter från såväl 

kommunorganisationen som näringslivet, även av andra än leda-

möterna i rådet, och utses utifrån erfarenhet och kompetens inom 

området. Arbetsgrupperna rapporterar till rådet. När arbetsgruppens 

arbete är utfört eller när gruppen inte längre är aktuell, ska den 

upphöra genom beslut i rådet. 

Ersättning 

Till organisationernas representanter, såväl i rådet som dess arbets-

grupper, utgår arvode och reseersättning enligt av kommunfullmäktige 

fastställt arvodesreglemente med bestämmelser om ersättning till 

kommunalt förtroendevalda i Marks kommun. Arvodet vid sammanträde 

i rådet är halvdags/heldagsarvode och vid sammanträde i arbetsgrupp 

utgår sammanträdesarvode per påbörjad halvtimme. Kommunen utger 
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inget arvode eller reseersättning till representant i rådet som är avlönad 

av den organisation som personen företräder.    

 

 

_____________________ 

  


