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Reglemente för Karlstads kommuns råd för 
samverkan med näringslivet (näringslivsrådet) 
 

1. Rådets uppgifter 
I Karlstads kommun ska det finnas ett råd – näringslivsrådet - för att 
stärka samverkan och kontakten med näringslivet. Rådet ska bestå av 
förtroendevalda från kommunen och representanter för näringslivet i 
Karlstad. 
 

Näringslivsrådet är ett organ för samarbete kring tillväxtrelaterade frågor 
samt ömsesidig information och diskussion mellan kommunen och 
näringslivet i Karlstad.  
 

Syftet med rådet är att öka medvetenheten om de behov som näringslivet 
har så att dessa aspekter kan uppmärksammas, utredas och beaktas i 
kommunens verksamhet. Avsikten med rådet är även att skapa goda 
förutsättningar för långsiktiga näringslivspolitiska prioriteringar genom 
samverkan mellan kommun och näringsliv. Arbetet med företagande ska 
underlättas och stimuleras genom ömsesidig dialog och delaktighet. 
Målet är att det gemensamma arbetet ska främja en positiv utveckling 
och tillväxt vilket ökar förutsättningarna för fler jobb. 

 

2. Rådets organisation, sammansättning och tid för uppdrag 
Näringslivsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. 
Ordförande och vice ordförande för rådet ska vara ledamöter eller 
ersättare i kommunstyrelsen. 
 

Näringslivsrådet ska bestå av nio ledamöter varav två ledamöter, tillika 
ordförande och vice ordförande väljs av Karlstads kommun. Övriga sju 
ledamöter representerar näringslivet i Karlstad. Dessa sju ledamöter 
nomineras av näringslivet men väljs av kommunen. Rådet bör i den 
utsträckning det är möjligt spegla en allsidig sammansättning, t ex genom 
en jämn könsfördelning. 
 
Kommunens två ledamöter ska utses för hel mandatperiod (fyra år) med 
start första januari året efter det att allmänna val har hållits. 
 
Övriga sju ledamöter ska utses för ett år i taget och får ingå högst tre år i 
följd. 
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3. Rådets arbetsformer 
Rådet sammanträder 4 ggr per år. Ordföranden avgör om det finns skäl 
att kalla till extra möten därutöver. Dagar och tider för rådets möten bör 
fastställas innan årets början. 
 

Rådet ska arbeta på ett öppet sätt så att olika personer kan delta i hela 
eller delar av möte för att tillföra information, kompetens eller i övrigt 
besvara frågor från rådet. Rådet kan om man vill och anser att det behövs 
arbeta med en eller flera referensgrupper. 
 

Rådet kan utgöra remissorgan i enskilda ärenden i den omfattning som 
kommunstyrelsens tillväxtutskott beslutar om det. 
 

Ordföranden har ett särskilt ansvar för dagordningen och för att berörda 
tjänstemän eller andra bjuds in till möten.  

 
4. Administrativa rutiner 
Kommunledningskontoret svarar för sekreteraruppgifter och övrig 
administration kring rådet.  
 
Kallelse med dagordning skickas ut i förväg vilket bör ske minst fem 
dagar innan möte. Ordföranden ansvarar för att kalla till möten. I den 
mån ordföranden är frånvarande ansvarar vice ordföranden för kallelsen. 
Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i möte, eller får 
förhinder så blir det inget möte. 
 

Protokoll ska skrivas efter varje möte och justeras av ordförande och en 
representant för näringslivet. Protokollet ska på lämpligt sätt tillhanda-
hållas alla ledamöter i rådet. 

 

5. Ekonomi och arvode  
Näringslivsrådet har ingen egen budget utan de administrativa kostnader 
som föranleds av rådets möten hanteras inom ramen för tillväxtcentrums 
verksamhet. 
 

Representanterna från näringslivet får inget personligt arvode som kom-
pensation för egen arbetstid utan var och en av representanterna ansvarar 
själva för samtliga kostnader som rör deras deltagande i rådet. Kommu-
nen betalar dock för kostnader som uppstår i samband med deltagande i 
resor, konferenser och liknande som föranleds av att en ledamot deltar 
för rådets räkning (kostnadsersättning). Rådet ska besluta om deltagande 
i kurser, konferenser mm som föranleder kostnader för enskilda 
ledamöter. 
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För kommunens ledamöter utgår arvode för protokollfört möte respektive 
dagarvode enligt vad som sägs i villkoren för förtroendevalda i koncer-
nen Karlstads kommun. Något löpande arvode för uppdragen som ord-
förande och vice ordförande i näringslivsrådet utges däremot inte. 

 

 

________________________ 
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