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RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS
NÄRINGSLIVSRÅD
Syfte
Näringslivsrådet ska vara ett organ för samverkan och ömsesidig
information mellan kommunen och företrädare för näringslivet.
Samverkan ska leda till ett positivt samarbetsklimat och ett ökat
kunskapsutbyte mellan kommunen och det lokala näringslivet.

Arbetsuppgifter
Rådets uppgift är att driva frågor samt framföra åsikter i ärenden som
rör kommunens näringsliv. Rådet ska ta initiativ, anhängiggöra frågor
och framföra önskemål till nämnder och styrelser. Rådet ska också vara
bollplank till kommunens näringslivskontor och ge förslag till lämpliga
anpassningar av det utbud som berör näringslivets möjligheter till en
god utveckling samt bidra till en gemensam målbild för kommunen och
näringslivet.
Rådet ska bevaka näringslivsutvecklingen i regionen och initiera
gemensamma aktiviteter mellan kommun och näringsliv som bidrar till
näringslivsutveckling. Kommunen ska informera om sin verksamhet,
planerade förändringar samt resultatet av olika åtgärder som har eller
kan få aktualitet för kommunens företagare.
För att skapa en välfungerande dialog med näringslivet är det viktigt att
representanterna i rådet tar ett stort eget ansvar för vidare förankring i
respektive nätverk. Näringslivsrådet ska känna stor delaktighet i
kommunens långsiktiga näringslivspolitiska prioriteringar. Rådet är inte
en formell remissinstans och heller inget beslutande organ.
Rådets ledamöter ska bidra med kunskap, synpunkter och förslag till
hur arbetet ska bedrivas. Detta innefattar också förslag till prioriteringar
av olika insatser.
Genom näringslivsrådet har Marks kommun och näringslivet bra
kontaktytor där samverkan och dialog är ledord. Kommunens
långsiktiga satsningar inom näringslivsområdet ska vara väl förankrat
och önskat av näringslivet. I detta arbete spelar rådet en aktiv roll.
Rådet handlar om att företagarna och politikerna ska ha samma bild av
näringslivsklimatet i kommunen. Det handlar främst om att få en
samsyn och stämma av olika alternativ och möjligheter. Det handlar
också om att informera varandra om behov och insatser.
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Sammansättning
Rådet består av 10 ledamöter, varav åtta ledamöter representerar
näringslivet och två ledamöter representeras av kommunstyrelsens
presidium.
Kommunstyrelsens presidium är ordförande och 2:e vice ordförande.
Företagsrepresentanterna utser en 1:e vice ordförande.
Det är av stor vikt att rådet har en bred representation från berörda
aktörer och en god fördelning av representanter från företag av olika
storlek och geografisk hemvist.

Arbetssätt
Näringslivsrådet bestämmer själva på vilket sätt man sammanträder.
Sammanträden ska ske minst fyra gånger per år men kan vid behov ha
extra sammanträde. Datum, tid och plats för rådets sammanträden
beslutas av rådet.
Kallelse med dagordning ska sändas ut till ledamöterna senast 10 dagar
före sammanträde. Ärenden anmäls till ordföranden senast två veckor
före sammanträde. Rådets presidium sätter gemensamt samman
dagordningen.
Näringslivsrådets ställningstagande ska, efter varje sammanträde,
redovisas genom protokoll, som delges rådets ledamöter samt
kommunala nämnder och styrelser. Protokollet ska justeras inom 14
dagar.

