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Arbetsformer för Kumla kommuns näringslivsråd 

1 § Allmänt  

Kumla kommuns näringslivsråd ska bestå av representanter från olika branscher 
och vara ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och 
företrädare för näringslivet. Näringslivsråd är organisatoriskt knutet till 
kommunstyrelsen och har en rådgivande roll.  

2 § Uppgifter 

Mål för rådets arbete är att Kumla kommun ska ha ett näringslivsklimat i 
toppklass och främjar ett framgångsrikt och växande näringsliv. 

Näringslivsrepresentanterna i rådet ska ha ett uttalat engagemang för Kumlas 
utveckling och utses utifrån kompetens och branschbredd. I rollen som ledamot 
är näringslivsrepresentanterna rådgivare åt kommunen i näringslivsfrågor. 

Rådet ska aktivt samla in synpunkter från näring för att ge fler möjlighet till 
delaktighet i kommunens utveckling och rådets arbete.  

Kommunens nämnder och styrelser ska informera rådet om sin verksamhet, 
planerade förändringar samt åtgärder som på betydande sätt påverkar 
kommunens näringsliv. Synpunkter ska inhämtas från rådet i så tidigt skede att 
rådets synpunkter och förslag ska kunna påverka frågans handläggning i nämnd 
eller styrelse.  

3 § Sammansättning 

Näringslivsrådet består av 12 ledamöter varav fyra ledamöter från kommunen 
och 8 ledamöter som representerar näringslivet. 

Kumla kommun representeras av kommunstyrelsens ordförande, 
kommundirektör, en representant från majoriteten och en representant från 
oppositionen.  

Mandattiden för de kommunala representanterna är fyra år och överensstämmer 
med mandatperioden för de kommunala nämnderna. Mandattiden för 
näringslivsrepresentanterna är två år.  

Posten som ordförande i näringslivsrådet tillfaller ordförande i 
kommunstyrelsen. Posten som 1:e vice ordförande besätts med representant från 
näringslivet.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott utser och bjuder in näringslivets 
representanter till näringslivsrådet. Innan beslut fattas av kommunstyrelsens 
arbetsutskott om näringslivets representanter ska hörande ha skett med Kumla 
Promotion om förslag. 



 

 
 

4 § Arbetsformer  

Näringslivsutvecklare är adjungerad vid näringslivsrådets sammanträde och 
ansvarar för sekreterarskap.  

Näringslivsrådets ordförande och vice ordförande planerar och förbereder rådets 
sammanträden. Näringslivsutvecklare utgör administrativ resurs för att planera 
och förbereda sammanträden. 

För olika frågor kan näringslivsrådet bjuda in representanter från näringslivet, 
berörda tjänstepersoner eller förtroendevalda från andra nämnder och styrelser.  

Näringslivsrådet sammanträder fyra gånger per år eller oftare om någon särskild 
fråga påkallar detta. 

Näringslivsrådets synpunkter och initiativ ska redovisas skriftligt i ett protokoll 
som efter varje sammanträde delges rådets ledamöter, kommunstyrelsen samt 
övriga berörda nämnder och styrelser. 

Förslag och yrkanden ska redovisas liksom avvikande synpunkter som framförts. 
Rådet behöver inte ha en enhetlig uppfattning och regleras inte av 
kommunallagens bestämmelser avseende arbetsformer och beslutsförhet. 

Protokollet ska justeras inom 14 dagar.  

Förslag till förteckning över ärenden som ska behandlas samt aktuella handlingar 
ska delges näringslivsrådet senast 10 dagar före sammanträdet och på ett sådant 
sätt att vidareinformation och bredning underlättas.  

5 § Ersättning  

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår till förtroendevalda i Kumla 
kommun enligt styrdokumentet Arvoden och ersättningar till kommunalt 
förtroendevalda.  

 


