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Reglemente för Näringslivsrådet 
 
 Sollefteå kommuns näringslivsutveckling stärks genom en tydlig samverkan mellan 

näringslivet och den kommunala organisationen. Samverkan och dialog kan och bör ske på 

flera plan men den officiella plattformen för arbetet är Näringslivsrådet 

 

 
§ 1 Syfte 

 
Näringslivsrådet har som syfte att:  

- vara rådgivande till kommunen i frågor kring näringslivsutveckling. 

- ha en beredande funktion i frågor kring näringslivsutveckling. 

- vara ett dialogforum för ökad samverkan mellan näringslivet och kommunen.  

- driva näringslivsfrämjande frågor, viktiga för både näringslivet och kommunen. 

- Arbeta strategiskt och långsiktigt 

 

Målsättningar 

Målsättningar för rådets arbete ska vara dynamiska och föränderliga och stå i relation till 

omvärldens utveckling och de lokala behov och förutsättningar som identifieras. 

 

Målsättningar för rådet: 

- En ökad stolthet och attraktion för kommunen som en plats att bo, leva och verka i. 

- En ökad förståelse för varandras möjligheter, förutsättningar och utmaningar 

- En utvecklad god och nära dialog mellan kommunen och näringslivet 

- Ett ökat gemensamt engagemang för tillväxtfrågor där ledorden ”Tillsammans blir vi 

starkare” stärker delaktigheten och ökar prioriteringen av dessa frågor. 

 

Effektmål: 

- Öka antalet arbetstillfällen i Sollefteå kommun 

o att antalet arbetslösa i kommunen ska minska till 7 % (9,5 %, 2018 enligt AF) 

 

- Ökad andel företagsamma i kommunen  

o att nå 15 % totalt (12,1 %, 2018) 

o att nå 10 % kvinnor (6 % 2018) 

o att nå 8 % unga (4,8 % 2018) 

 

Svenskt Näringslivs mätning. En person räknas som företagsam om personen antingen:  

- har en F-skattsedel 

- är delägare i ett aktivt handelsbolag 

- är VD eller ordinarie styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag 

 

- Ökad andel nyföretagande 

o att nå 10 % (6 %, 2018) till 2025 enligt Ekonomifakta 
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- Förbättrat företagsklimat 

o att nå 90 % (74 %, 2018) nöjda till 2023 i SKR:s undersökning Insikt  

o stiga 100 platser (plats 282, 2017) till 2020 i Svenskt Näringslivs ranking 
 

Fokusområde 

Rådet fastställer ett fokusområde och tidsplan för att arbeta med detta. 

En arbetsgrupp utses där nödvändig kompetens engageras för arbetet. 

Exempel på fokusområden: samverkan skola-entreprenörskap-arbetsliv, centrumutveckling, 

upphandling, digitalisering, kompetensförsörjning, etablering, osund konkurrens. 

 

§ 2 Sammansättning 
 

Vice ordförande i kommunstyrelsen samt ordförande i utskotten har rätt att delta på rådens 

möten.  

 

Från politiken:  Kommunalråd och oppositionsråd 
 

Från kommunen:  Kommunchef, tillväxtchef, näringslivschef och kommunikationsstrateg 
 

Från näringslivet:  Företagarorganisationer verksamma i kommunen har möjlighet att utse 

en ordinarie representant samt en ersättare. Ersättare har rätt att delta på 

rådets möten utan arvodering 

 

 Näringslivschefen ska ingå i beredningsgruppen inför möten. 
  

Vid behov kan sakkunnig eller specifik kompetens adjungeras till rådet. 
 

Kommunalrådet är ordförande för rådet. 
 

Näringslivet utser vice ordförande. 
 

Kommunikationsstrategen ansvarar för dokumentation av rådets möten. 
 

En beredningsgrupp bestående av ordförande, vice ordförande och kommunchef fastställer 

dagordning inför rådets möten. 

 

§ 3 Mötesfrekvens 
 

Minst 6 mötestillfällen per år. 

 

§ 4 Ekonomisk ersättning 
 

Till företagsorganisationernas representanter utgår ersättning enligt av kommunfullmäktige 

fastställda regler för kommunens förtroendevalda. 

 

Erforderliga resurser för näringslivsrådets verksamhet ska ställas till förfogande. 
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§ 5 Ändring av reglemente 

 

Ändring av detta reglemente kan aktualiseras av näringslivsrådet eller av 

kommunfullmäktige. 

 

§ 6 Fastställelse 
 

Reglemente för näringslivsrådet ska fastställas av kommunfullmäktige. 

 


