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Hej du företagare i 
Marks kommun! 
Du får det här brevet för att vi vill berät-
ta om händelser med betydelse för dig i 
näringslivet under året som har gått och 
dagarna som kommer. 

Vi på Näringslivskontoret vill tacka för 
2019, alla samtal, alla besök på företag  
och till oss på kommunen, alla träffar kring 
soloföretagare, destination, upphandling, 
väg 156, centrumgrupps- och näringslivs-
rådsmöten. Våra gemensamma ytor där vi 
träffas som mingel, Marknäring och frukos-
tar är också betydelsefulla. Tillsammans 
bygger vi ett gott företagsklimat. 

En av årets viktigaste höjdpunkter var det 
antagna Näringslivsprogrammet som har 
gett effekter inom kommunorganisationen 
i form av större medvetenhet då näringsli-
vets behov och betydelse diskuteras i hela 
organisationen, från presidiemöten till 
enheternas verksamhetsmöten.

Ta del av näringslivsprogrammet och titta 
gärna extra under rubriken handlingsplan 
där vi dokumenterar vilka arbeten som 
genomförs inom de sju prioriterade områ-
dena. Utöver arbetet med Näringslivspro-
grammet har vi dagligen kontakt med er 
företagare kring frågor, råd och synpunkter.

Näringslivsprogrammet hittar du på  
mark.se

Maya Hultgren Saksi
Kommunikations- och näringslivschef

Riksprogram ska ge skjuts  
i utvecklingen
En viktig nyhet är att Marks kommun är en av 
elva kommuner i hela Sverige som har valts ut att 
delta i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram 
för att stärka företagsklimatet. 

Programmet omfattar både politiker och tjäns-
temän och från Marks kommun deltar båda 
kommunalråden och tillika kommunstyrelsens 
ordförande och vice ordförande Lisa Dahlberg 
och Tomas Johansson, samt kommundirektör 
Mats Lilienberg och näringslivschef Maya  
Hultgren Saksi.

Deltagarna träffas fyra gånger under året och får 
även en mentor, en tidigare kommunstyrelse-
ordförande som jobbat framgångsrikt med frågor 
kring företagsklimatet.

– Vi är jätteglada för att Marks kommun vill vara 
med i vårt Utvecklingsprogram. Vi hoppas kunna 
inspirera och stödja kommunerna i deras arbete 
att stärka företagsklimatet, säger Björn Lindgren, 
ansvarig för Utvecklingsprogrammet på Svenskt 
Näringsliv.

Träffarna kommer att innehålla allt från 
workshoppar och föreläsningar kring mål, strategi 
och ledarskap, serviceinriktad myndighetsutöv-
ning, upphandling samt den egna kommunens 
plan för fortsatt arbete under 2021. Kommunen 
kommer också att få en fördjupad analys av resul-
tatet från årets enkät i maj. 

– Vi ser fram emot att få delta då vi är övertygade 
om att det kommer att ge effekter i kommunens 
arbete, säger Lisa Dahlberg, kommunstyrelsens 
ordförande.

Mot ett bättre företagsklimat i Mark

I näringslivsprogrammet finns ambitiösa mål 
för näringslivsutvecklingen i Mark.

Ett av målen baseres på Svenskt Näringslivs 
årliga ranking över det lokala företagsklimatet. 
För år 2030 är målet att Marks kommun ska 
uppnå rankingplacering 50.

50
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Så arbetar vi med näringslivsfrågorna
Vi arbetar med tre områden inom näringslivsom-
rådet. Utöver näringslivsfrågor, ansvarar vi för 
landsbygdsfrågor och destinationsutveckling. Vi 
svarar på medborgarförslag och är remissinstans 
internt för frågor som berör näringslivet. Men 
de främsta arbetsuppgifterna är att ge löpande 
service till våra lokala företag. Vi på näringslivs-
kontoret är och vill vara er entréport till Marks 
kommun. Vi hjälper er att snabbt nå rätt förvalt-
ning och enhet och följer gärna med er i de frågor 
som ni har till Marks kommun. Vi besöker också 
företag och deltar i lokala företagsevenemang.
2019 har bland annat resulterat i:

• Arbetsgrupper: centrumgruppen, väg 156 
och destinationsutveckling – dessa grupper 
är resultat av samarbete, vilket bland annat 
har medfört samsyn när det gäller betydelsen 
av väg 156. När kommun och näringsliv talar 
med enad röst blir den desto starkare.

• Ökad medvetenhet om näringslivets behov 
och förutsättningar i den kommunala or-
ganisationen. Vi genomför internmöten på 
kommunen i syfte att stärka servicen till våra 
lokala företag. 

Näringslivstemat på en av presidiedagarna för 
politiker och kommunledning hösten 2019 
gav många förslag på förbättringsmöjligheter 
i servicenivån gentemot näringslivet, samt en 
insikt om att viljan att serva företagen är stor 
både politiskt och i tjänstemannaled. Detta 
har visualiserats bland annat genom kortare 
handläggningstider i bygglovsärenden samt 
förlängda telefontider.

Ytterligare exempel är utbyggnad av kom-
munens webbplats för att tillhandahålla 
mer relevant information för näringslivet, 
exempelvis genom fler kartlager i webbkarta, 
fler handlingar och mer information om hur 
kommunen arbetar med viktiga frågor och 
processer för näringslivet. 

• Vi har stort fokus på samverkan genom exem-
pelvis mingel, dialogmöten mellan kommun 
och näringsliv. Kommunalt deltagande på  
möten med lokala företagarföreningar och 
enskilda företag gör att vi lär oss mer om 
varandras verkligheter och att betydelsen av 
samverkan – och viljan till att samverka mer 
– ökar. 

• Insikt om att vi delar samma målbild – ökad 
tillväxt och attraktionskraft i vår kommun. 
Detta är något som vi alla tjänar på. Genom 
näringslivsprogrammets handlingsplan finns 
sju punkter som beskriver hur detta kan 
uppnås. 

Näringslivsprogrammet ger effekter och resultat
Näringslivsprogrammet har arbetats fram i sam-
verkan med kommunens lokala näringsliv genom 
näringslivsrådet. Näringslivprogrammet redogör 
för fyra fokusområden för näringslivsutveckling i 
Marks kommun:

• Infrastruktur

• Centrumbildningar

• Kompetensförsörjning

• Entreprenörskap

Näringslivsrådet – var med och påverka!
Visste du att vi har ett Näringslivsråd i kommu-
nen? Det är ett forum där lokala företagare och 
företagsorganisationer representerar näringslivet  
i kommunen. 

Rådet samverkar med kommunen för att vi till-
sammans ska arbeta för ett positivt företagsklimat. 
Rådets ledamöter driver frågor och framför åsikter 
i ärenden som rör kommunens näringsliv.

Den 28 mars 2019 beslutades om att anta 
kommunens Näringslivsprogram.

Programmet ger oss tillsammans en inriktning 
om vilka frågor som vi, kommun och näringsliv 
prioriterar att arbeta med. 

Näringslivsrådets sammanträden utgår från 
näringslivsprogrammets fokusområden. På så 
sätt säkerställer vi att vi arbetar med de frågor 
som får störst effekt för näringslivet. Under det 
gångna året har strukturen på näringslivsrådets 
sammanträden ökat och kopplingen mellan rådets 
arbete och näringslivsprogrammets målbild har 
förstärkts. 

Du hittar alla protokoll och information om  
kommande sammanträden på webbplatsen  
https://www.mark.se/naringsliv2/
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Tack för ett händelserikt 2019 – ett urval av allt som hänt
Framtidens företag fanns på UF-mässan
I Näringslivsprogrammet lyfter vi fram kom-
petensförsörjning och entreprenörskap som en 
viktiga faktorer för ett starkt näringsliv.

UF-mässan genomförs varje år i kom-
munen. År 2019 deltog 21 UF-före-
tag deltog med sina bidrag och ni-
vån på företagen var jämn och hög. 
Vann gjorde Flametex som även 

knep en silverplats nationellt med 
sina brandsäkra kökshanddukar.

Det lokala näringslivet och kommunen är mycket 
engagerade i arbetet, dels genom skolans insatser 
dels deltar vi på Näringslivskontoret som jurymed-
lemmar i arbetet. Marks Gymnasieskola riktar ett 
stort tack till alla företag i kommunen som har va-
rit UF-företagen behjälpliga och bidragit med såväl 
material som med kunskap och erfarenheter.
www.mark.se/nyheter/nyhetssidan/suc-
ce-pa-sm-i-ung-foretagsamhet/
 

Marks kommun satsar på Agenda 2030 
Kommunen har antagit Agenda 2030 

som ett av de viktigaste målen i det 
kommunala arbetet fram till och 
med år 2030. Inom Agenda 2030 
har tre delområden valts ut; eko-
nomisk-, social- och miljömässig 

hållbarhet, och detta ska genomsyra 
allt arbete som görs i organisationen. 

Dagens samhällsutmaningar är komplexa 
och kan inte lösas av en enskild kommun. Därför 
är partnerskap med bland annat näringslivet 
centralt för ett framgångsrikt genomförande av 
agendan. Detta går hand i hand med näringslivs-
programmets fokusområden kompetensförsörj-
ning och entreprenörskap. 

Marks kommun har kartlagt föreningsstödet
Uppdraget har bland annat inneburit att ta fram 
det totala kommunala stödet till bidragsberättiga-
de föreningar, byalag och organisationer i Marks 
kommun under 2017. I översynen ingår totalt 
233 föreningar och organisationer som får stöd av 
Marks kommun. 2017 delades 17 552 688 kronor 
ut i stöd.
www.mark.se/globalassets/a-invanare/ 
kultur-och-fritid/bidrag/utvarderingsringen- 
rapport-marks-kommun.pdf

Lärlingsutbildningar fortsatt i fokus
Marks Gymnasieskola bidrar till 
fokusområde kompetensförsörjning 
i näringslivsprogrammet genom att 
öppna nya utbildningar i lärlings-
form. Syftet är att möta intresset 
hos våra ungdomar i kommunen 
och att matcha behoven på arbets-
marknaden. Extra stolta var vi år 
2019 över att Marks Gymnasieskola var 
en av de mest framgångsrika skolorna i Sverige 
gällande lärlingsanställda elever, där vi hade flest 
elever ute. Detta tack vare det fina samarbetet 
mellan skola och lokala företag.

Marks kommun bildar ny enhet för  
arbetsmarknadsfrågor   
Med anledning av Arbetsförmedling-
ens förändrade organisation har 
Marks kommun startat ett arbete 
med att skapa en helt ny samman-
hållen enhet för arbetsmarknads-
frågor. Den finns placerad under 
Barn- och utbildningsförvaltning-
en. Tillförordnad verksamhetschef är 
Christina Engström.

Startskott för Destination Mark 
Grunden är lagd för destinationsutvecklingsarbe-
tet i Marks kommun. I näringslivsprogrammets 
handlingsplan (punkt 7f) formuleras inriktningen 
så här: ”Vi ska öka Marks attraktionskraft genom 
att tillsammans med besöksnäringen utveckla 
näringen och synliggöra kommunen för både 
besökare och invånare”. Våren 2019 bjöd kom-
munen in till ett första utvecklingsmöte gällande 
destination. Gruppens inspel under workshopen 
finns sammanställd i ordmolnet nedan.
 



5

Drivkraft och motivation i fokus på  
näringslivsdagen Marknäring  

Marknäring utgör en viktig mötes-
plats mellan kommun och nä-
ringsliv och var därför en av årets 
höjdpunkter. Marknäring kopplar 
an till näringslivsprogrammets 
fokusområde entreprenörskap och 

kompetensförsörjning. 
 

Första spadtaget för Lyckeskolan
Den 25 april togs äntligen det första spadtaget 
inför byggandet av den nya Lyckeskolan som be-

räknas stå färdig till höstterminen 2021. 
Du kan följa bygget av skolan på vår 

webbplats:
www.mark.se/invanare/
barn-och-utbildning/grundskola/
grundskolor-i-mark/lyckeskolan- 

kinna/byggnytt-lyckeskolan/

Små företag med stor betydelse
I Marks kommun finns många fåmansföretag och 
under 2019 har kommunen samverkat mer med 
denna företagsgrupp och därigenom ökat kunska-
pen om bland annat drivkraften hos soloföretagare.
På frågan ”Vad drivs en soloföretagare av?”, svara-
de mötesdeltagarna enligt nedanstående ordmoln.  

Ökad förståelse för restaurangernas  
förutsättningar genom dialog

Med anledning av Kommunfullmäk-
tiges beslut om nya tillsynsavgifter 
för serveringstillstånd i Marks 
kommun, bjöd kommunen in 
samtliga restauranger med serve-
ringstillstånd till ett dialogmöte 

under våren om vad som fungerar 
bra och vad som kan bli bättre.

Fortsatt fokus på fairtrade
Under året omdiplomerades Marks 
kommun som Fairtrade City. Syftet 
är att kunna erbjuda rättvisemärkta 
produkter i handeln, butiker, på 
serveringar, caféer, restauranger 
men också på arbetsplatser. Inom 
ramen för Fairtrade inventeras där-
för årligen arbetsplatser, butiker och 
serveringar för att se var det finns rättvisemärkta 
produkter och utbudet.

Fler fick veta mer om upphandling 
Under hösten hölls ett dialogmöte 
tillsammans med näringslivet om 
kommunens inköp och upphand-
lingar, som resulterade i ökad 
förståelse och möjlighet till inspel. 
Mötets syfte var att lägga grunden 
för en fördjupad samverkan mellan 
kommun och näringsliv i upphand-
lingsfrågor, med ambitionen att alla som var med 
fick en tydligare bild om vad det innebär att vara 
leverantör till Marks kommun. Även upphand-
lingsträffen i november lockade många intressen-
ter från näringslivet till kommunhuset. 

Vill du också vara leverantör till Marks kommun? 
Kontakta upphandlingsenhetens chef  
Martin Bertilsson på 0320-21 79 21 eller  
martin.bertilsson@mark.se för att veta mer.

Samverkan om krisen kommer 
Kommunen tog initiativ till ett dialog-
möte kring frågorna långvarig värme 
och torka med olika samhällsak-
törer och näringar. I maj träffades 
bland andra skogsbranschen, LRF, 
räddningstjänsten, byalag och några 
kommunala förvaltningar. Under 
mötet fick de som deltog bland annat 
en inblick i hur kommunen samverkar med andra 
myndigheter och en nulägesrapport för somma-
rens värme, torka och eventuella vattenbrist.

Ferieungdomar dammsög kommunen på turister
I somras genomförde Marks kommun 
en omfattande besökskartläggning 
för att öka kunskapen om vad 
turister och kommuninvånare 
förknippar Marks kommun med. 
Sommarens besökskartläggning 
utgör ett värdefullt underlag i des- 
tinationsutvecklingsarbetet utifrån 
näringslivsprogrammets fokusområde 
entreprenörskap. 
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Rydals spinneri nominerades som underverk
Det anrika spinneriet i Rydal blev 

nominerat som Marks kommuns 
representant till Västra Götalands 
sju underverk 2019. Ett textilarv 
som vi alla har anledning att vara 
stolta över.

Kungsjölederna ger ytterligare vandringsspår
Under sensommaren invigdes Kung-

sjölederna, ett vandringsspår som 
går mellan två kommuner. Vand-
ringsleden har gjorts möjlig genom 
många ideella krafter som genom 
sitt engagemang tagit till vara på 

vad naturen har att erbjuda.

Marks kommun stärker demokratin  
genom att tillgängliggöra fler handlingar
Nu stärker vi den kommunala demokratin ytter-
ligare och gör den mer tillgänglig. Från och med 
september 2019 kan allmänheten ta del av alla 
icke sekretessbelagda handlingar inför möten i 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen  
– direkt på mark.se.

Öppet hela dagen för bygglovsfrågor
Nu kan du ringa och fråga om bygg- 

lovsfrågor hela dagen. Från och med 
november 2019 utökade kommu-
nen telefontiderna för att ge dig 
bättre service. Samhällsbyggnads-
förvaltningen har målmedvetet ar-

betat med att förkorta ledtiderna för 
bygglov och för vissa ärenden är man 

nu under fem veckor. Man vill också gärna 
ha kontakt med dig som företagare innan du söker 
bygglov, för snabbare och smidigare handläggning.

Cykla eller gå ovanpå vattnet  
mellan Skene och Berghem

Marks kommun har ihop med Veidek-
ke Entreprenad AB startat arbeten 
med att anlägga överföringsled-
ningar för vatten- och spillvatten 
mellan Skene och Berghem. Detta 
resulterar även att en gång- cykel- 

och mopedväg anläggs, som place-
ras ovanpå VA-ledningarna. 

Stark omsättningsutveckling i Kinna centrum
Rapporten Cityindex 2019, som offentliggjordes  
i oktober 2019, visar att omsättningsutvecklingen 
i Kinna centrum är starkt positiv, den ökade  
5,6 procent 2018 jämfört med 2017. Det är främst 
dagligvaruhandeln som ökade, men även klädbu-
tiker och restauranger gick bra.

Kommunanställda friskare
Tack vare proaktivt och genomgripan-
de hälsoarbete sjunker nu sjukta-
len hos de anställda inom Marks 
kommun. Rehabärendena har även 
blivit färre och mindre komplexa.
 
Tidigare HR-chef Roger Haglund gläds åt det 
goda resultatet.

Deltagare tänkte till om Mark som destination
Grunden är lagd för destinations- 
utvecklingsarbetet i Marks kommun 
utifrån näringslivsprogrammet.  
Besökskartläggningen från somma-
ren 2019 presenterades för delta-
garna i samband med ett arbetsmö-
te i oktober månad. Deltagarna fick 
diskutera teman för destinations- 
utveckling och bidra med sina kunskaper 
på området.

Mingel för ett bättre näringslivsklimat 
I november hölls det första minglet för 
Marks näringsliv och kommunor-
ganisation på gymnasiet. Uppslut-
ningen var god och engagemanget 
bland deltagarna stort. Minglet 
gav tillfälle till nya och förstärkta 
kontakter mellan näringsliv och 
kommunorganisation. Glada tillrop 
från kommun och företagare gör att vi 
kommer mingla vidare 2020.
 

Tryggare i Mark
Marks kommun samarbetar med poli-
sen för din trygghet. För att kunna 
utvärdera och utveckla vårt arbete 
genomfördes en trygghetsenkät. 
Utifrån resultatet av enkäten tar 
polisen och kommunen fram kon-
kreta aktiviteter för att öka trygg-
heten och minska brottsligheten, så 
kallade medborgarlöften.
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Gemensam avfallsplan i Sjuhärad
Under hösten startade arbetet med att ta fram en 
gemensam avfallsplan för Sjuhärad. Det är ett vik-
tigt arbete där vi tillsammans ska ta fram en plan 
för hur vi framöver arbetar aktivt för att förebygga 
uppkomsten av avfall och hur vi utvecklar en 
hållbar avfallshantering.

Väg 156 i fokus för såväl kommun  
som näringsliv
Den 26 november var Mikael Larsson, riksdags-
ledamot och ledamot i trafikutskottet, på besök i 
Mark. Tjänstemän, politiker och representanter 
från näringslivet fanns på plats för att diskutera 
betydelsen av och framtiden för väg 156. 

Fr v: Kurt Frilén, LRF, Marcus Bjelkenberg, Lisa Dahlberg, Camilla 
Olsson, Maya Hultgren Saksi, Mathias Eriksson, Ekbergs städ, 
Tomas Johansson, Mikael Larsson, riksdagsledamot (C) och 
Mats Lilienberg.

Kreativa elever glänste på MG-show
Den 15 november bjöd Marks  
Gymnasieskola in till MG-show. 
Evenemanget där elever på skolan 
uppträder drog storpublik och slog 
alla tidigare rekord för showen.

 

Hållbart arbete med kommunens livsmedel
Genom ett långsiktigt och medvetet arbete har 
medarbetarna på enheten för Kost och städ kom-
mit långt i hållbarhetsarbetet. Nu vill enheten 
öka medvetenheten kring hållbar livsmedelspro-
duktion genom att under en dag servera mat som 
producerats lokalt och nationellt.

Fr v: Sara Gustafsson, Ellinor Svan Åström och Anneli Jonesund.

Bättre sophämtningen med hängare
Varje dag tömmer kommunens anlitade entrepre-
nör ungefär två tusen soptunnor runtom i Mark. 
Ibland händer det att samarbetet mellan fastig-
hetsägare och chaufförer inte fungerar så effektivt 
som önskat. Lösningen blir nu att entreprenören 
vid behov kan placera en hängare på soptunnans 
handtag, med information till fastighetsägaren.

Rakel Martinsson, avfallsingenjör på Marks kommun och  
Patrik Forsberg, platschef på LBC Borås AB. 

Advent i Mark – ett frö till stolthet
Uppslutningen för projektet Advent i Mark har 
varit bred och att föreningar, kommunorganisa-
tion, invånare, byalag och näringsliv på olika sätt 
har bidragit till projektet är något Marks kommun 
ser mycket positivt på. Syftet är att kommunen 
tar initiativ till ett arrangemang som kan bidra till 
ljus i mörkret och en känsla av gemenskap, glädje 
och samhörighet kommuninvånare emellan. 
Förhoppningen är att vi med gemensamma krafter 
ska skapa en återkommande tradition som lockar 
besökare till kommunen.

Framtidsdagar i medvind på  
Marks Gymnasieskola
Andelen Markelever som väljer att läsa på MG har 
stadigt ökat de senaste åren. Det är väldigt gläd-
jande och ett bevis på att eleverna gillar stämning-
en på skolan, tryggheten och våra duktiga lärare, 
säger Malin Ankarstrand, enhetschef på gymnasiet. 
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MARKS KOMMUN
Postadress: Marks kommun, 511 80 Kinna

Besöksadress: Boråsvägen 40, 511 54 Kinna
Telefon: 0320-21 70 00 E-post: markskommun@mark.se

Svanenmärkta Strömskolan en succé
– Det är ännu bättre än vad vi för-

väntade oss, barnen är väldigt 
glada för sin fina skola. Det säger 
Anneli Andersson, t.f. rektor på 
Strömskolan, två månader efter att 
skolans Svanenmärkta tillbyggnad 

har invigts.

Hitta p-platser i Kinna med ny kartfunktion
Nu finns en ny kartfunktion på kom-

munens webbplats som hjälper dig 
att hitta parkeringsplatser i Kinna 
centrum. Du hittar kartan här:  
https://markskommun.maps. 
arcgis.com/apps/webappviewer/

index.html?id=b285df6f601b4c-
1b89ab27caec50c6ba

Tillsammansperspektiv ger effekt på arbetet  
i skog och Mark

Nya spänger i skogen i Horndal 
vid Mjögasjön är resultatet av ett 
framgångsrikt samarbete mellan 
Teknik-och Serviceförvaltningen 
och Samhällsbyggnadsförvaltning-
en. I december invigdes de nya 

spängerna, som gör att fler turister 
och kommuninvånare kan ta del av 

de vackra omgivningarna.

Mark har grönaste tätorten i Sverige
När medlemstidningen Hem och hyra 

listar de grönaste tätorterna i Sve-
rige, hamnar Kinna på första plats 
med 567 kvadratmeter grönyta per 
invånare.

Gör det online - snabbare, enklare  
och effektivare
Våra e-tjänster når du dygnet runt 
på www.mark.se, så du kan få tag 
på information och utföra dina 
ärenden när du vill. Här finns 14 
e-tjänster att välja mellan och fler 
kommer att tillkomma under året, 
då kommunen satsar stort på att 
digitalisera verksamheten.
  

Inbjudan till markanvisningstävling  
vid Smälteryd, Sätila
Marks kommun inbjuder till mark-
anvisningstävling om att bebygga 
del av fastigheten Lygnersvider i 
Sätila med bostäder. Syftet med 
markanvisningstävlingen är att 
den ska resultera i förslag som med 
sina arkitektoniska, ekologiska och 
sociala kvaliteter stärker de befintliga 
värden som platsen erbjuder.

Företagsbesök
Tack för alla besök 2019!
Vi vill rikta ett varmt tack till våra fantastiska 
företag i Mark. Under 2019 har vi träffat många av 
er. Dialogen mellan er företagare och kommunen 
är viktig för att öka kunskapen om och förståelsen 
för era förutsättningar och villkor. Vi ser fram 
emot fortsatt dialog och samverkan under 2020.  
Tillsammans verkar vi för ett förbättrat företags-
klimat i Mark och realiserandet av vårt närings-
livsprogram.

Ta gärna del av vårt månatliga nyhetsbrev, du kan mejla  
naringslivskontoret@mark.se så ordnar vi en prenumeration.

Tipsa oss gärna på uppslag och infallsvinklar för nyhetsbrevet så att  
vi kan informera varandra om näringslivsutvecklingen i kommunen.


