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 Utdragsbestyrkande 

 

  
Plats och tid

 
Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 12.00-14.00 

  
Beslutande  Tomas Johansson, kommunstyrelsen 

  Maria Stockefors, Sätila of Sweden 

  Peter Landgren, kommunstyrelsen 

  Mikael Ivarsson, MM Skene 

  Marie Jöreteg, Frösunda vård och omsorg 

   

   

   

Övriga närvarande  Ej tjänstgörande ersättare 

  Tom Månsson, MFIF 

  Mathias Eriksson, Företagarna 

  Kurt Frilén, LRF  

  Hans-Olof Andersson, Handel i Mark 

   

   

  Tjänstemän 

  Simon Jacobsson, näringslivshandläggare 

   

   

   

  

 

Utses att justera Maria Stockefors 

  

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna 

  

Underskrifter Sekreterare  §§  14-20 

  Simon Jacobsson   

     

 Ordförande    

  Tomas Johansson   

     

 Justerande    

 Maria Stockefors 
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Innehållsförteckning 

  

Rådet öppnar § 14 

  

Centrumutveckling § 15 

  

Ordningsföreskrifter för torghandel § 16 

  

Infrastrukturplanering § 17 

  

Bostadsförsörjningsprogram § 18 

  

Näringslivsrådets roll § 19 

  

Övriga frågor § 20 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 3(5) 
 Näringslivsrådet 

 2017-05-05 

 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 14/2017   

Rådet öppnar 

 
Ordförande Tomas Johansson hälsar alla välkomna och förklarar  
sammanträdet öppnat. 

________________ 

 

§ 15/2017 

 
Centrumutveckling 
 
Under våren har löpande kontakt förts med Handel i Mark och fastighets-

ägarna gällande utvecklingen av Kinna centrum. Utgångspunkten för  

diskussionerna har varit placeringen av nya Lyckeskolan. För att bygg- 

nationen av den nya skolan ska kunna påbörjas inom rimlig tid så byggs 

skolan på befintlig detaljplan.  

 

Det finns därmed möjligheter att utnyttja hela Sahara-området och det 

finns heller inga begränsningar vad gäller höjd på skolan. Detta skapar 

möjligheter för bostadsbyggnation och utveckling av handeln omkring den 

nya skolan.  

 

När placering och storlek på skolan är beslutad så kan helhetsgreppet och 

nytt detaljplans arbete påbörjas för övriga delar av Kinna centrum.  

 

Det är viktigt att alla får vara delaktiga i den här typen av detaljplanarbete, 

en upparbetad dialog finns redan med fastighetsägarna och handeln men 

ett större dialogmöte/workshop är ett naturligt nästa steg.  

 

Rådet diskuterar också huruvida det ska ligga en idrottshall i direkt  

anslutning till den nya skolan. En idrottshall kräver mycket yta samt stora 

parkeringsbehov i närheten. Detta begränsar och ger mindre utrymme för 

bostäder och handel menar en del. Samtidigt lyfts behovet av att en  

idrottshall ligger i närheten av skolan, både ur en tidsaspekt och säkerhets-

aspekt.  

 

Möten med Fastighetsägarna och Handel i Mark kommer att fortsätta och 

där kommer en agenda gemensamt att sättas och en inbjudan till ett större 

dialogmöte.  

________________ 

 

§ 16/2017 

 

Ordningsföreskrifter för torghandel 
 
Synpunkter på det nya ordningsföreskrifterna för torghandeln lämnas.  

 

- Estetiska krav på de som nyttjar torghandelsplatserna saknas. 

- Torgvärd som är ansvarig för hur det sköts vid Mor Kerstins torg.  
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I övrigt inga ytterligare synpunkter.  

 

________________ 

 

 

§ 17/2017 

 

Infrastrukturplanering 
 
Ordförande Tomas Johansson ger näringslivsrådet en information om  

infrastrukturplanering. En del av behoven är sådant som kommunen själv 

ansvarar för men de stora utmaningarna ligger i länsvägarna och järn-

vägen och i synnerhet, väg 156, väg 41 och Viskadalsbanan.  

 

När det gäller väg 156, 41 och Viskadalsbanan så är det inte kommunens 

ansvar men kommunen kan påverka på olika sätt.  

 

Först görs inspel till kommunalförbundet Boråsregionen som i sin tur gör 

inspel till Västra Götalandsregionen. Då är det framförallt i underlaget till 

Boråsregionen som vi kan arbeta tillsammans för att skapa en så god  

argumentation kring de prioriteringar som vi finner nödvändigast för Marks 

kommuns utveckling. 

 

________________ 

 

§ 18/2017 

 

Bostadsförsörjningsprogrammet  
 
Varje kommun ska enligt lag ha ett bostadsförsörjningsprogram. Marks 

kommun har den 30 mars 2017, § 29, beslutat om sitt program och har 

fått beröm för att det finns tydliga strategier för att nå målen. Läns- 

styrelsen har gett god respons och menar på att Marks kommun uppfyller 

kraven väl och att det är ett ambitiöst program. Därför har Boverket valt 

att göra en film om bostadsförsörjningsprogram med Marks kommun som 

exempel.  

 

Filmen från Boverket visas samt en sammanfattning av programmet  

presenteras.  

 

________________ 

 

 

§ 19/2017 

 
Näringslivsrådets roll 
 
Rådet ska presentera frågor som kommunen behöver hjälp med och där 

feedback från näringslivet kan bidra till kommunens utveckling. Frågor kan 

skickas till rådet även utanför sammanträdestider.  
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Framtida samverkansgrupper som kan rapportera till rådet.  

- Centrumutvecklingsgrupp (Kommunalråd, näringslivshandläggare, fas-

tighetsägarna och handel i mark) som sedermera ska arbeta fram 

agenda till en större workshop.  

- Infrastrukturarbetsgrupp bestående av, kommunalråd, näringslivshand-

läggare, LRF, Mathias Eriksson och Anne Ludvigson. 

- Rådet är ett stöd för kommunens mål att ha ett näringslivsklimat i 

toppklass. 

 

 

_______________ 

 

§ 20/2017 

 

Övriga frågor 
 
Var Marks kommun med i Insikt-undersökningen 2016? Vad är resultatet 

och finns handlingsplan utifrån undersökningen? 

 

- Insiktsundersökningen mättes inte för Marks kommun under 2016, därav inget  

resultat i april 2017. Nu mäter vi för året 2017 och får slutgiltiga resultatet i april 

2018.  

- Insikt är viktigt så att vi kan jämföra oss med andra. Ambitionen är nu att vi ska 

mäta myndighetsutövningen på berörda områden varje kvartal.  

 

Områden som mäts är:  

- Bygglov 

- Markupplåtelse 

- Miljö- och hälsotillsyn  

- Brandtillsyn  

- Serveringstillstånd 
 

Höstens sammanträdesdatum är 22/9 och 17/11. 

 

_______________ 


