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Kommunstyrelsen

Bildandet av ett näringslivsråd
Ks/2016:247 140
Sammanfattning
Ett näringslivsråd bildas för att skapa ett forum för näringslivsfrågor i kommunen.
Detta i syfte att skapa och bibehålla ett gott företagsklimat i hela kommunen.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-05-18
Förslag till kommunstyrelsen
 Ett näringslivsråd bildas i enlighet med förslaget i stadskontorets tjänsteskrivelse.
Ärende
I Jönköpings kommunprogram för perioden 2015–2018 beskrivs att det är angeläget att kommunen bidrar till att skapa ett gott företagsklimat för olika typer av
företag och i kommunens alla delar. Jönköpings kommun ska vara en aktiv part
och ha goda relationer med det samlade näringslivet. I samarbete med näringslivsorganisationer ska en strukturerad form av dialog utvecklas.
Denna strukturerade form av dialog kan skapas genom bildandet av ett näringslivsråd. Det är en vanlig samarbetsform med näringslivet i ett flertal andra kommuner. Formerna och inriktningen på näringslivsråden skiljer sig dock åt från
kommun till kommun utifrån den politiska organisationen och näringslivets struktur.
Näringslivsrådet i Jönköpings kommun ska vara en arena för samtal mellan kommunens politiska ledning och företrädare för det samlade näringslivet. Detta sker
genom att lokala näringslivsföreningar och andra företrädare för näringslivet bjuds
in till samtal ett par gånger per år. Det ska också gå att nyttja rådet däremellan,
bland annat som remissinstans.
Näringslivsrådet ska skapa en god dialog mellan näringslivet och Jönköpings
kommun och vara ett forum där angelägna frågor kan lyftas för ett framgångsrikt
och växande näringsliv. Det är ett sätt för kommunen att ta del av företagarnas
perspektiv och ett sätt att stärka kommunens dialog med näringslivet.
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I näringslivsrådet föreslås från kommunens sida samtliga kommunalråd samt representanter från näringslivavdelningen att ingå. Kommunstyrelsens ordförande
blir tillika ordförande för näringslivsrådet. Näringslivsavdelningen ansvarar för
kallelser, minnesanteckningar och övrig administration.
Kommunen bjuder in näringslivsföreningar och andra företrädare för näringslivet
som ger en bred representation för näringslivet i kommunen – både geografiskt
och utifrån bransch. I kommunen finns sju näringslivsföreningar, geografiskt
knutna, som var för sig har en bred representation av verksamheter. Detta stärker
dessutom samverkan mellan företag lokaliserade på olika plaster inom kommunen. I de delar av kommunen där sådana saknas, kan med fördel något av de större
företagen inbjudas att delta i näringslivsrådet. Varje organisation utser sedan sin
representant i rådet. Där är det dock viktigt att deltagarna i rådet tar ansvar för
vidare förankring inom respektive organisation. Näringslivsrådet kommer således
bestå av omkring tio representanter för näringslivet.
I god tid inför planerat möte skickar kommunen ut en inbjudan och ger samtidigt
rådets deltagare möjlighet att skicka in förslag på frågor som de vill diskutera under mötet. Utifrån detta sätter sedan kommunen samman en dagordning för mötet.
Näringslivsrådet ska vara en naturlig koppling mellan Jönköpings kommun och
det lokala näringslivet för att stärka näringslivsutvecklingen i hela kommunen.
Näringslivsrådet ska även ses som en möjlighet för kommunen att stämma av frågor som berör eller påverkar näringslivet och rådet kan också bli en viktig remissinstans.
I rådet kan med fördel såväl långsiktiga frågor av strategisk karaktär som mer
konkreta frågor av aktuell karaktär diskuteras. Exempel på frågor som kan diskuteras i näringslivsrådet är kommunens tillgänglighet i form av service och bemötande, utvecklingsfrågor, frågor om kompetensförsörjning, frågor om infrastruktur
och kommunikationer samt frågor om företagens förutsättningar. Det är dock viktigt att det inte bara är kommunen som är med och formar inriktningen på näringslivsrådet. Detta bör ske gemensamt i rådet.
Näringslivsrådet ska vara ett rådgivande organ till kommunen där ledorden är
samverkan och dialog.
Tillämpning av barnkonventionen
Ärendet bedöms inte beröra barn i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter.
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