Bilaga KA 2012.29.2
Antaget av kommunfullmäktige 2012-09-24, § 79

Reglemente för Näringslivsrådet
1 § Näringslivsrådet
Näringslivsrådet är ett organ för samverkan och ömsesidig information mellan Malung-Sälens
kommun samt företagsföreningar och branschorganisationer i kommunen.
2 § Syfte
Syftet med näringslivsrådet är att utveckla ett gott näringslivsklimat.
Näringslivsrådet är en mötesplats och ett nätverk för utbyte av idéer och för ett ömsesidigt
informationsutbyte.
Näringslivsrådet ska vara ett rådgivande organ inför kommunala beslut gällande allmän
näringslivsutveckling, samt vara bollplank för näringslivsenheten och näringslivschefen.
Näringslivsrådet kan initiera och lämna förslag på prioriteringar och mål för det näringslivsfrämjande
arbetet i kommunen.
Näringslivsrådet kan initiera utvärderingar av en viss insats eller åtgärd inom näringslivsverksamheten.
3 § Organisation och arbetsformer
Näringslivsrådet är ett råd under kommunstyrelsens ansvar.
Näringslivsenheten handhar näringslivsrådets administrativa förehavanden och bereder de frågor
och ärenden som ska behandlas av rådet.
Näringslivsenheten utarbetar kallelser och skrivelser samt upprättar förslag till näringslivsrådets
yttranden.
Information om rådets möten ska utlysas.
Minnesanteckningar ska föras vid möte med rådet och delges kommunstyrelsen.
Näringslivsrådet sammanträder minst tre (3) gånger per år.
4 § Rådets sammansättning
Näringslivsrådet består av tretton (13) ordinarie ledamöter och tretton (13) ersättare.
Verksamma företagsföreningar och branschorganisationer i kommunen bereds sammanlagt tio (10)
ordinarie ledamöter och tio (10) ersättare i rådet.
Kommunstyrelsen bereds sammanlagt tre (3) ordinarie ledamöter och tre (3) ersättare i rådet, varav
majoriteten i kommunstyrelsen ges företräde att utse två (2) ledamöter och två (2) ersättare.
Ordföranden i kommunstyrelsen är näringslivsrådets ordförande. Som vice ordförande tjänstgör
annan ordinarie ledamot utsedd av kommunen, med företräde för den ledamot som utsetts av
minoriteten i kommunstyrelsen.
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Näringslivschefen är rådets ansvariga tjänsteman och sekreterare.
Näringslivsrådet kan till sig adjungera företrädare för kommunal nämnd eller förvaltning, annat
kommunalt organ, andra föreningar och organisationer och/eller sakkunniga i vissa frågor.
5 § Ekonomi
Till dem som i näringslivsrådet utsetts av företagsföreningar och branschorganisationer
utgår reseersättning enligt fastställda regler för förtroendevalda i Malung-Sälens kommun.
6 § Fastställelse och ändring av reglemente
Reglemente för näringslivsrådet ska fastställas av kommunfullmäktige.
Ändring av reglementet kan aktualiseras av rådet, kommunstyrelsen eller av kommunfullmäktige.
Ändring av reglementet beslutas av kommunfullmäktige.
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