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Reglemente för Tillväxtrådet 

§1. Allmänt 

Tillväxtrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan företrädare för 

näringslivet och kommunen.  

§2. § 2. Syfte och arbetsuppgifter 

Tillväxtrådet ska vara länken mellan kommunen och dess näringsliv och har till syfte att 

utveckla kommunens övergripande näringslivsstrategiska arbete, samt att diskutera andra 

övergripande kommunala frågor av betydelse för näringslivet i kommunen. För att 

åstadkomma detta ska:  

- Rådet och kommunen utbyta information i frågor som berör näringslivet 

- Kommunen informera rådet om viktiga planer och förändringar som kan påverka 

näringslivet och etablera dialog så att rådets synpunkter kan inhämtas 

- Rådet utgöra remissinstans i övergripande frågor som rör näringslivet 

- Rådet verka för att lyfta och diskutera kommunala frågor av betydelse för 

näringslivet 

Rådet äger ingen beslutanderätt över den kommunala verksamheten och äger ingen rätt att 

väcka ärenden i kommunstyrelsen.  

§3. Sammansättning 

Tillväxtrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. Rådet ska bestå av totalt 11 

ledamöter, vilka utses enligt följande: 

Representanter för näringslivet 

Följande näringslivsrepresentanter ska beredas representation i rådet: 

Företagarföreningar 

- Håbo företagare En ledamot  

- Företagarna Upplands-Bro Håbo En ledamot med företagets säte och 

                                                                         huvudsaklig verksamhetsort i Håbo 

Övriga 

- Lantbrukarnas riksförbund En ledamot  

- De fem största näringslivsgrenarna En ledamot per gren  

av betydelse i dag 

Företagarföreningarna samt lantbrukarnas riksförbund ska, före den 1 november det år 

kommunfullmäktige väljs, underrätta kommunen om vilka ledamöter och ersättare 

organisationen har utsett att ingå i rådet.  
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Representanter för de fem största näringslivsgrenarna utses av Håbo Marknads AB som 

genom utdrag ur styrelseprotokoll ska redovisa sin motivering till hur de fem största 

grenarna definieras samt vilka ledamöter som utsetts. Detta protokoll ska delges kommunen 

före den 1 november det år kommunfullmäktige väljs.  

Representanter för nämnderna 

Övriga ledamöter utses genom beslut i respektive nämnd enligt följande:  

- Kommunstyrelsen Två ledamöter 

- Bygg- och miljönämnden En ledamot  

Representanter från tjänstemannaorganisationen 

Från tjänstemannaorganisationen deltar:  

- Kommundirektör  

- VD Håbo Marknads AB 

Representant för bygg- och miljöförvaltningen samt för plan- och exploateringsavdelningen 

deltar vid ett sammanträde årligen för att belysa respektive verksamheters frågor i 

förhållande till näringslivet.  

Därutöver kan ytterligare tjänstemän bjudas in till enskilda sammanträden om behov finns.  

§4. Organisation 

Kommunstyrelsen utser rådets ordförande och vice ordförande. Båda dessa ska vara 

representanter från kommunstyrelsen.  

§5. Arbetsformer 

Tillväxtrådet ska sammanträda fyra gånger per år. 

Samtliga ledamöter och närvarande tjänstemän har rätt att ställa frågor i Tillväxtrådet.  

Skriftlig kallelse med föredragningslista och eventuella handlingar skickas till rådets 

ledamöter senast en vecka före rådets sammanträde. VD för Håbo marknads AB ansvarar för 

att föreslå dagordning och sammanställa de ärenden som näringslivsrepresentanterna vill 

diskutera vid kommande sammanträde i god tid innan kallelsen skickas ut och överlämnar 

detta till rådets sekreterare.  

Vid rådets sammanträde förs anteckningar av en tjänsteman som utses som rådets 

sekreterare. Anteckningarna delges kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnden samt andra 

berörda.  

Ekonomisk ersättning 

Ersättning till förtroendevalda ledamöter och ersättare i rådet utgår enligt 

kommunfullmäktiges beslut om bestämmelser för ersättningar till kommunens 

förtroendevalda. 

§6. Ändring av reglementet 

Kommunstyrelsen har rätt att ändra i detta reglemente.  


