
  

       

    
  

 

  

 

    

         

            

          
 

 

 

  
  
  

  
  
 

Uppdragsbeskrivning  

 

Ämne:  Näringslivspolicy  

Beredning: Demokrati- & visionsberedningen 

 

Uppdragsbeskrivning: 

 

Näringslivet har stor betydelse för att skapa en levande kommun och ge möjlighet till 

sysselsättning för kommunens invånare. Det är nu dags att skapa ett policydokument 

för detta strategiskt viktiga område 

Näringslivet omfattar en mångfasetterad skara av stora och små företag med olika 

verksamhet och därmed också skiftande behov och problem. Viktigt är att få belyst 

de förutsättningar som krävs för en god utveckling av befintliga företag men också 

vilka möjligheter som kan skapas för etablering av nya verksamheter. Framför-

hållning vad gäller markförsörjning och kompetensförsörjning torde vara 

betydelsefulla faktorer i detta sammanhang men även bostäder, barnomsorg mm 

påverkar möjligheten att locka nya företag till kommunen. 

Omvärldsbevakning kan vara en viktig del i arbetet. Goda exempel torde finnas att ta 

lärdom av såväl i närheten som i andra delar av landet. Eftersom Tranemo kommun 

tydligt framhåller hållbarhetsperspektiven bör t.ex. företagande inom miljöområdet 

vara intressant. 

Beredningen bör samarbeta med den nybildade samverkansgruppen mellan 

kommunen och näringslivet, den s.k. plattformen för näringslivsfrågor och 

naturligtvis också i dialog med företrädare för olika branscher. Beredningen bör även 

föra dialog med Sjuhärads kommunalförbund och VG-regionen samt de 

organisationer och föreningar inom arbetsmarknad, turism, handel och kultur som 

verkar i vår kommun. 

 



   

 

 

   

 

Beredningen skall arbeta med en aktiv och bred medborgardialog eftersom 

näringslivsfrågorna på olika sätt berör de flesta av kommunens invånare. 

 Dokumentet ska till sin struktur passa in i kommunens styrmodell och i tillämpliga 

delar stämma överens med den strategiska planen. 

 

Medverkande tjänstemän: Sakkunnig: Pernilla Kronbäck  

Processekreterare: Sanna Blomgren 

Vägledningsdebatt:  Kommunfullmäktige i april 2018 

Överlämnande av uppdrag: oktober 2018 

Överlämningsdebatt:  november 2018 

Budget exklusive arvoden: 10 000 kr 
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Följande gäller för beredningsarbetet i Tranemo kommuns fullmäktigeberedningar: 

 

• Arbetet ska ske i enlighet med det av fullmäktige beslutade processhjulet. 

• Beredningen startar arbetet med att upprätta en handlingsplan, där behovet av utbildning och 

omvärldsanalys tillgodoses. 

• Största fokus ska läggas på medborgardialoger, där olika grupper och dialogmetoder identifieras.       

Glöm ej återkopplingen till dem som deltagit i dialogerna! 

• Presentera ett underlag inför vägledningsdebatten så att fullmäktiges ledamöter har möjlighet att 

förbereda sig inför debatten. 

• Förankringen i partigrupperna är ett viktigt inslag i processen. Förbered respektive gruppledare i             

tid, så att beredningen ges erforderlig tid på gruppmötet. 

• Beredningens slutförslag ska endast innehålla ett fåtal övergripande mål. 

• Fullmäktiges presidium står alltid till tjänst som bollplank under beredningsarbetet och deltar om så 

önskas vid beredningars möten. 

 


