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Syfte 
1 §  Syftet med näringslivsrådet ska vara att främja en långsiktig och hållbar 

utveckling av det lokala näringslivet. Näringslivsrådet ska verka för god 
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 öka genom ett ökat egenföretagande och 
företagsetableringar. Ett gott företagsklimat bidrar till marknadsföringen av 
Tierps kommun.  

Mål 
2 §  Målet med näringslivsrådets verksamhet ska vara att underlätta företagande i 

kommunen genom en ömsesidig och stimulerande dialog mellan kommunen 
och näringslivet, vilket bygger goda relationer. Ett gott företagsklimat ska på 
sikt ge en positiv utveckling och tillväxt för företag i kommunen, vilket 
också ökar förutsättningarna för fler jobb.  

Remissorgan 
3 §  Rådet kan utgöra remissorgan i enskilda ärenden i den omfattning som 

kommunstyrelsen beslutar och då särskilt i frågor som rör rådets 
verksamhetsområde. 

Uppdrag 
4 §  Tierps kommuns näringslivsråd har till uppgift att 

 främja samarbete mellan kommunen, näringslivet och andra aktörer  
 skapa ömsesidig förståelse för aktörernas olika roller  
 följa kompetensförsörjningsbehovet 
 verka för positiv utveckling hos befintliga företag och nya etableringar 
 verka för en positiv utveckling av företagsklimatet 
 yttra sig i ärenden som remitteras till näringslivsrådet 

Rådets sammansättning 
5 §  Näringslivsrådet är knutet till kommunstyrelsen. Näringslivsrådet utses av 

kommunstyrelsen och väljs för varje ny mandatperiod. Till näringslivsrådet 
ska tre (3) kommunala representanter utses bland de förtroendevalda. Rådets 
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ordförande utses bland de kommunala representanterna och vice ordförande 
utses bland näringslivets representanter. 

Näringslivets representanter utses enligt följande: tre (3) representanter från 
kommunens företagarföreningar, en (1) representant från kommunens 
ambassadörsnätverk och en (1) representant från LRFs kommungrupp. 

Näringslivets organisationer ska före den 1 december, inför ny 
mandatperiod, lämna förslag på ledamöter till kommunstyrelsen. 

Till rådets verksamhet knyts tjänstepersoner från kommunens 
näringslivsenhet för att vara sakkunniga. 

Arbetsformer 
6 §  Rådet kan tillsätta en beredningsgrupp med uppgift att bereda ärenden och 

föreslå dagordning till rådets sammanträden. Till sekreterare i såväl rådet 
som dess beredningsgrupp förordnas en tjänsteperson. Protokollen justeras 
av ledamot från näringslivet.  

Rådet ska sammanträda minst fyra gånger per år, varav ett sammanträde ska 
hållas inför kommunens budgetbehandling. Extra sammanträde skall hållas 
om rådets ordförande, vice ordförande, beredningsgruppen eller mer än 
hälften av rådets ledamöter begär det. 

Skriftlig kallelse och föredragningslista utsänds till rådets ledamöter och för 
kännedom till rådets ersättare senast en vecka före rådets sammanträde.  

Protokollsutdrag delges dem som är berörda av protokollförda beslut. 
Fullständigt protokoll delges i kommunstyrelsen via kommunens hemsida.  

Arvode och ersättning 
7 §  Till näringslivets representanter utgår arvode traktamente- och reseersättning 

enligt reglemente Ersättning till Tierps kommuns förtroendevalda. 

Ändring av reglemente 
8 §  Ändring av detta reglemente kan aktualiseras av näringslivets representanter 

eller kommunstyrelsen. 

Fastställelse 
9 §  Reglemente för kommunalt näringslivsråd ska fastställas av 

kommunfullmäktige.
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