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Förslag på näringslivsråd.
Förslag
Näringslivsrådet ska vara rådgivande till kommunstyrelsen samt driva idéer
och frågor som rör företagande i Mjölby i syfte att skapa attraktionskraft för
företagande och företagsetableringar i Mjölby. Sammantaget ska rådet vara
ett rådgivande forum till Mjölby kommun och verka som kommunens
företagskanal in till kommunstyrelsen. En arbetsordning ska tas fram av
rådet och godkännas av kommunstyrelsen som tydliggör vilka uppgifter och
frågor rådet ska arbeta med.
Rådet ska vara sammansatt av tre förtroendevalda, i det här fallet,
kommunstyrelsens arbetsutskott samt näringslivschef och högst åtta
ledamöter från näringslivet.
En valberedning leds av kommunchef och av denne utsedda medlemmar
som föreslår näringslivets medlemmar till rådet. Varje representant sitter ett
år i taget, rotation kan förekomma. En spridning mellan olika
näringslivsgrenar eftersträvas. Näringslivsrådet träffas fyra gånger per år.
Eftersom rådet inte är ett internt kommunorgan utan en samverkansarena för
olika näringslivsaktörer utses såväl ordförande som vice ordförande av
rådet. Näringslivet ska inneha ordförandeposten och ordföranden är den
som årligen rapporterar till kommunstyrelsen. Uppföljning av rådets arbete
sker i enlighet med i rådet överenskommen metod.
Inget särskilt arvode utgår för uppdraget.
Arbetsutskottet beslutar
att utan förslag hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut.
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Kommunstyrelsen
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Förslag på näringslivsråd
Förslag
Näringslivsrådet ska vara rådgivande till kommunstyrelsen samt driva
idéer och frågor som rör företagande i Mjölby i syfte att skapa
attraktionskraft för företagande och företagsetableringar i Mjölby.
Sammantaget ska rådet vara ett rådgivande forum till Mjölby kommun
och verka som kommunens företagskanal in till kommunstyrelsen. En
arbetsordning ska tas fram av rådet och godkännas av
kommunstyrelsen som tydliggör vilka uppgifter och frågor rådet ska
arbeta med.
Rådet ska vara sammansatt av tre förtroendevalda, i det fallet
kommunstyrelsens arbetsutskott samt näringslivschef och högst åtta
ledamöter från näringslivet.
En valberedning leds av kommunchef och av denne utsedda
medlemmar som föreslår näringslivets medlemmar till rådet. Varje
representant sitter ett år i taget, rotation kan förekomma. En spridning
mellan olika näringslivsgrenar eftersträvas. Näringslivsrådet träffas
fyra gånger per år.
Eftersom rådet inte är ett internt kommunorgan utan en
samverkansarena för olika näringslivsaktörer utses såväl ordförande
som vice ordförande av rådet. Näringslivet ska inneha
ordförandeposten och ordföranden är den som årligen rapporterar till
kommunstyrelsen. Uppföljning av rådets arbete sker i enlighet med i
rådet överenskommen metod.
Inget särskilt arvode utgår för uppdraget.
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att godkänna förslag till organisation av näringslivsråd i Mjölby
kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Burensköldsvägen 11-13

Telefon
0142 - 850 00
Telefax
0142-851 20

Internetadress
Bankgironummer
www.mjolby.se
791-9848
e-postadress
kommunstyrelsen@mjolby.se
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Dag Segrell, kommunchef
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0142-851 20

Internetadress
Ba
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e-postadress
kommunstyrelsen@mjolby.se

