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Härjedalens Näringslivsråd
§1 Syfte
Näringslivsrådets främsta uppgift är att vara en arena för och upprätthålla en kontinuerlig och
levande dialog mellan kommunens företag, politiker och tjänstemän.
Genom kunskap, samverkan och erfarenhetsutbyten arbetar rådet med att skapa bra förutsättningar
för kommunens näringsliv samt underlätta rekryterings- och utvecklingsmöjligheterna för företag i
Härjedalens Kommun.

§2 Arbetssätt
I näringslivsrådet lyfts frågeställningar gällande näringslivet i Härjedalens kommuns samtliga
branscher. Genom rådet finns möjlighet att framföra frågor till politiker och tjänstemän på
kommunen, diskutera framtida beslut och framlägga beslutsunderlag. En viktig funktion i rådet är att
kommunen snabbt kan få information om över hur läget ser ut i Härjedalens företag och för
näringslivet att kunna få information rörande kommunen.
Företag som vill framföra något till näringslivsrådet kan med fördel vända sig till sin resp.
destination, företagarförening eller direkt till resp. medlem i näringslivsrådet. Rådets medlemmar
bör arbeta strukturerat med att återkoppla om rådets resultat i de grupper man representerar.
Rådet kan arbeta med gemensamma strategier för att bli mera attraktivt att flytta till och verka i.
Utöver organisationers representanter bjuds personer in på personliga meriter. Personer som visat
intresse och förmåga att bidra till Näringslivsrådets arbete.

§3 Målsättningar
•
•
•

•
•

Näringslivsrådet ska ha stor delaktighet i framtagandet i kommunens långsiktiga
näringslivspolitiskaprioriteringar.
Målsättningarna skall gå i linje med regionala målsättningar.
Kommunens långsiktiga satsningar inom näringslivsområdet ska vara väl förankrat i
Näringslivsrådet och Näringslivsrådet ska utgöra remissinstans för näringslivsfrågor under
kommunstyrelsen.
Representanterna i rådet ska fungera som språkrör för en vidare grupp och har ansvar för
vidare dialog och förankring.
Företagarna, tjänstemännen och politikerna i kommunen ska ha samma bild av
näringslivsklimatet i kommunen.
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•
•

Näringslivsrådet ska arbeta för att skapa en samsyn och stämma av olika alternativ och
möjligheter. Det handlar bland annat om att informera varandra om behov och insatser.
Samtalsklimatet ska upplevas öppet och ärligt.

§4 Legitimitet
Näringslivsrådet ska ha en bred förankring i näringslivet. Exempel på branscher är turism, skog, kraft,
industri, tjänstesektorn, gröna näringar och handel. Andra organisationer kan vara byalag,
företagarföreningar, LRF, Företagarna och Svenskt Näringsliv. Rådets möten kan ha olika teman där
representanter med olika kompetenser bjuds in.
Näringslivsrådet ska ha en bred förankring i kommunens högsta ledning, både bland tjänstemän och
politiker.
Deltagande tjänstemän:
• Kommunchef
• Näringslivsavdelningen
• Kommunalråd
• Oppositionsråd
• Övriga efter behov
Näringslivets representanter:
• Ordf. Företagarna Härjedalen
• Representanter för samtliga lokala företagsgrupper
• Turism genom representanter från Destinationsbolag
• (Skog)
• Kraft industri
• Tillverkande industri ex IUC Z-Group el. Härjedalskök
• Tjänstesektorn ex Sykes, bank
• Gröna näringar ex LRF
• (Handel)
• Fastighet ex Härjegårdar
• Svenskt Näringsliv
• Samer
• Nyföretagarcentrum
• Ljusnans vattenregleringsföretag
• Skola
• Transport
• AF

§5 Integritet
Deltagarna i Näringslivsrådet skall utanför rådet agera lojalt med den syn och ställningstagande rådet
väljer i olika frågor. I diskussioner inom rådet skall respekt för varandras olikheter, synpunkter och
erfarenheter råda. Innehåll samt enskilda åsikter i diskussioner skall hanteras med sekretess utanför
rådet om inte annat beslutas, för att säkerställa ett öppet och kreativt klimat i rådets diskussioner.
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§6 Ekonomi/kassör
Kommunalråd hanterar rådets ekonomi och mottar ersättningsanspråk samt ombesörjer
utbetalningar.

§7 Ordförande
Ordförande för rådet är Kommunalråd.

§8 Möten
Hela Näringslivsrådet sammanträder en gång per kvartal. Ordförande är sammankallande till första
mötet och därefter bestäms tidpunkt för nästa sammanträde vid sittande möte. Utöver dessa stora
möten genomför de av Näringslivsrådet utsedda arbetsgrupper de möten de anser behövliga för
olika uppdrags genomförande. minnesanteckningar ska föras på Näringslivsrådets kvartalsmöten och
på kommittéers arbetsmöten när det är relevant samt till valda delar publiceras på Kommunens
hemsida. Tekniska lösningar för att vara med på distans ska vara möjliga. Agenda för nästa möte
skickas ut 2 veckor innan mötet.

§9 Arvode
Rådets ledamöter erhåller ersättning enligt av kommunfullmäktiges fastlagda regler för ersättning till
förtroendevalda. Ersättning utbetalas endast vid max fem ordinarie planlagda möten

