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Bakgrund
I Gullspångs kommuns Värdegrund och framtidsberättelse 2020 står det;
-Vi är en av Sveriges mest företagsvänliga kommuner med goda förutsättningar för
företagsutveckling och företagsetableringar.
Genom att bilda ett företagsråd kan Gullspångs kommun bidra till att skapa ett gott
företagsklimat för olika typer av företag och i kommunens alla delar. Samt vara en aktiv part
och ha goda relationer med det samlade näringslivet genom att en strukturerad form av dialog
utvecklas.
Näringslivsråd är en vanlig samarbetsform med näringslivet för flertalet andra kommuner.
Formerna och inriktningen på näringslivsråden skiljer sig dock åt från kommun till kommun
utifrån den politiska organisationen och näringslivets struktur.
Näringslivsrådet ska vara en naturlig koppling mellan Gullspångs kommun och det lokala
näringslivet för att stärka näringslivsutvecklingen i hela kommunen. Näringslivsrådet ska även
ses som en möjlighet för kommunen att stämma av frågor som berör eller påverkar näringslivet
och rådet kan också bli en viktig remissinstans.
I rådet kan med fördel såväl långsiktiga frågor av strategisk karaktär som mer konkreta frågor av
aktuell karaktär diskuteras. Exempel på frågor som kan diskuteras i näringslivsrådet är
kommunens tillgänglighet i form av service och bemötande, utvecklingsfrågor, frågor om
kompetensförsörjning, frågor om infrastruktur och kommunikationer samt frågor om företagens
förutsättningar. Det är dock viktigt att det inte bara är kommunen som är med och formar
inriktningen på näringslivsrådet. Detta bör ske gemensamt i rådet.

Syfte
Syftet med näringslivsrådet ska vara att främja en långsiktig och hållbar utveckling av det lokala
näringslivet för att skapa tillväxt. Näringslivsrådet i Gullspångs kommun ska vara en arena för
samtal mellan kommunens politiska ledning, tjänstemän och företrädare för det samlade
näringslivet.
Näringslivsrådet ska skapa en god dialog och vara ett forum där angelägna frågor kan lyftas för
ett framgångsrikt och växande näringsliv. Det är ett sätt för kommunen att ta del av företagarnas
perspektiv och ett sätt att stärka och bibehålla kommunens dialog med näringslivet. Samt att
genom nätverk stärka dialogen mellan företagen i kommunen.
Näringslivsrådet ska stödja och främja företagsutveckling och nyinvesteringar. Vidare ska rådets
verksamhet bidra till ett bra företagsklimat som i sin tur främjar konkurrenskraft och
branschutveckling. Genom att bidra till ett gott företagsklimat kan sysselsättningen i kommunen
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öka, genom ett ökat egenföretagande och företagsetableringar. Ett gott företagsklimat bidrar till
marknadsföringen av Gullspångs kommun. Målet med näringslivsrådets verksamhet ska vara att
underlätta företagande i kommunen genom en ömsesidig och stimulerande dialog mellan
kommunen och näringslivet. Ett gott företagsklimat ska på sikt ge en positiv utveckling och
tillväxt för företag i kommunen vilket också ökar förutsättningarna för fler jobb.

Näringslivsrådets roll
Näringslivsrådet ska vara ett rådgivande organ till kommunen där ledorden är
samverkan och dialog och fokus på lösningar och framtiden.
Näringslivsrådet verkar för att få en naturlig koppling mellan kommun och näringsliv där alla
företagare kan vara med och påverka Gullspångs kommuns utveckling. En levande dialog
mellan företag, politiker och tjänstemän är mycket viktig för att nå ett bra näringslivsklimat och
tillväxt i kommunen.
Det är viktigt att deltagarna i rådet tar ansvar för vidare förankring och information inom
respektive organisation/bransch samt att representanterna lägger undan sitt egenintresse och
istället ser till hela kommunens perspektiv och utveckling.
Rådet kan utgöra remissorgan i enskilda ärende i den omfattning som kommunstyrelsen beslutar
och då särskilt i frågor som rör rådets verksamhetsområde.

Rådets sammansättning
Rådet ska bestå av två förtroendevalda, två tjänstemän från kommunen och 6-8 representanter
för näringslivet i Gullspångs kommun.
Näringslivsrådet utses av kommunstyrelsen som därutöver också fastställer näringslivsrådets
storlek.
Till näringslivsrådet ska två kommunala representanter utses bland kommunstyrelsens
ledamöter, en från majoriteten och en från oppositionen. Majoritetens representant är rådets
ordförande och oppositionens representant är rådets vice ordförande. I näringslivsrådet ingår
även näringslivsansvarig och kommunchef. Rådet har möjlighet att bjuda in tjänstemän från de
olika förvaltningarna eller från annan aktör för att informera och delta i olika sakfrågor.
Företagsrepresentanterna i rådet väljs en gång per mandatperiod. Respektive nätverk/bransch
nominerar en representant till näringslivsrådet och kommunstyrelsen utser sedan rådets
representanter. Det är viktigt att det blir en bred representation från näringslivet i kommunen
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både geografiskt, utifrån bransch och jämställdhetsperspektiv. Medlemmar i rådet som inte
prioriterar närvaro byts ut efter hand.
Följande branscher bör finnas representerade i rådet:
 Industri och tillverkning
 Gröna näringar
 Service/handel
 Turism
I kommunen finns flera näringslivsföreningar, geografiskt knutna, som var för sig har en bred
representation av verksamheter. Detta stärker dessutom samverkan mellan företag lokaliserade
på olika platser inom kommunen. Inom de delar av kommunen där sådana nätverk saknas, kan
kommunen nominera lämplig företagsrepresentant.
Lämpliga samverkansorgan att nominera representanter ifrån:
Hova företagarförening
Gullspångs företagarförening
Turismföretag
Hova Köpmannaförening
LRF
Gullspångs handel
eller andra lämpliga företagsorganisationer

Rådets arbetsformer
Rådet sammankallas fyra gånger per år. Dagar och tider för rådets möten bör fastställas innan
årets början. Näringslivsansvarig ansvarar för kallelser, protokoll och övrig administration.
I god tid inför planerat möte skickar näringslivsansvarig ut en inbjudan och ger samtidigt rådets
deltagare möjlighet att skicka in förslag på frågor som de vill diskutera under mötet. Utifrån
detta sätter sedan kommunen samman en dagordning för mötet.
Kallelse med dagordning skickas ut via e-post, minst fem dagar innan sammanträdet. Rådet ska
arbeta på ett öppet sätt så att olika tjänstemän kan delta i hela eller delar av mötet för att tillföra
information, kompetens eller i övrigt besvara frågor från rådet.
Protokoll ska skrivas vid varje möte och justeras av ordförande och en representant från
näringslivet. Protokoll ska skickas ut till alla ledamöter i rådet och till de nämnder som berörs av
frågor som hanterats på rådets möten. Kommunen publicerar även protokollet på sin hemsida.
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Ekonomi och arvode
Näringslivsrådet har ingen egen budget utan de administrativa kostnaderna som föranleds av
rådets möten hanteras inom ramen för näringslivsverksamheten.
Ledamöterna från kommunen har i förekommande fall rätt till ersättning i enlighet med av
kommunen antagna regler för sammanträdesarvoden.
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