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Reglemente Näringslivsarena Östra Göinge 
 
Dnr: KS 2011/1013.140 
 

 

Syfte 

Näringslivsarena Östra Göinge har som syfte att långsiktigt främja utvecklingen av befint-

ligt näringsliv och tillkomsten av ny företagsamhet i Östra Göinge kommun. Arenan är det 

forum inom vilket kommunens organiserade samarbete med näringslivet sker. 

 

 

Verksamhetsområdet i stort 

Näringslivsarena Östra Göinge är ett forum för samverkan och dialog mellan Östra Göinge 

kommun och näringslivet i kommunen. Verksamhetsfältet är framför allt strategiska när-

ingslivsutvecklingsfrågor av gemensamt intresse för näringslivet och kommunen. Exempel 

på sådana är kommunikationer, infrastruktur, marknadsföring och kompetensförsörjning 

eller frågor i övrigt som kan ha koppling till kommunens vision och dess fokusområden 

med utgångspunkt i att dessa har direkt eller indirekt betydelse för de lokala företagens 

tillväxt och utveckling.  

 

 

Arbetsformer och samverkansområden 

Inom ramen för arenan driver kommunen och näringslivet gemensamma utvecklingspro-

jekt som syftar till att långsiktigt skapa goda förutsättningar för en positiv utveckling av 

befintligt näringsliv samt tillväxt av ny företagsamhet och nya arbetstillfällen.  

 

Angelägna samverkansområden kan vara långsiktig kompetensförsörjning, bevakning och 

kartläggning av trender och innovationer inom näringslivet av betydelse för företagen i 

kommunen, nätverksbyggande och allianser mellan företag och företagare, gemensam 

marknadsföring av kommunen som boendeplats och av företagen och företagandet i kom-

munen.  

 

 

Näringslivsarenans sammansättning 

Näringslivsarena Östra Göinge arbetar öppet för alla företag och företagare i Östra Göinge 

kommun genom att fokusera på frågor av den karaktär som redovisats ovan. Göinge När-

ingsliv ekonomisk förening representerar det samlade näringslivet inom ramen för samar-

betet.  

 

Näringslivsarena Östra Göinge leds av en styrelse som består av nio ledamöter och har 

följande sammansättning: 
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Östra Göinge kommun  utser fyra ledamöter 

Göinge Näringsliv utser fyra ledamöter 

Östra Göinge kommun och Göinge Näringsliv  nominerar gemensamt en ordförande  

 

Ordföranden och Östra Göinge kommuns ledamöter väljs av kommunfullmäktige medan  

Göinge Näringslivs ledamöter anmäls till kommunfullmäktige. 

 

 

Administrativt stöd och resurser i övrigt 

Styrelsen för Näringslivsarena Östra Göinge får administrativt stöd från Östra Göinge 

kommun i den omfattning som behövs för styrelsens arbete. Styrelsen får också från kom-

munen det tjänstemannastöd i övrigt som behövs för att verkställa beslut som styrelsen 

fattar. 

 

Finansiering av projekt och aktiviteter som styrelsen beslutar genomföra får avgöras från 

fall till fall och utformas med hänsyn till de olika projektens karaktär och behov. Möjlighe-

ten att söka EU bidrag skall alltid prövas. Kommunala medel finns för näringslivsverksam-

het. 

 

 

Ersättningsregler  

Ersättning till styrelsens ledamöter utbetalas i enlighet med bestämmelser om ekonomiska 

förmåner till förtroendevalda i Östra Göinge kommun.  

 

 

Styrelsens arbetsformer  

Styrelsens arbetsformer regleras i Riktlinjer för styrelsens arbete i Näringslivs-

arena Östra Göinge som skall fastställas av kommunstyrelsen i Östra Göinge 

kommun och av Göinge Näringsliv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


