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 Utdragsbestyrkande 

 

  
Plats och tid

 
Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 12.00-14.00 

  
Ordinarie  Tomas Johansson, kommunstyrelsen 

  Maria Stockefors, Sätila of Sweden  

  Peter Landgren, kommunstyrelsen  

  Mikael Ivarsson, MM Skene  

  Anne Ludvigson, Ludvig Svenson  

   

   

   

Övriga närvarande  Ej tjänstgörande ersättare 

  Tom Månsson, MFIF  

  Gunnar Martinsson, Företagarna i Mark 

  Agne Lind, Handel i Mark 

  Kurt Frilén, LRF  

   

   

  Tjänstemän 

  Mats Lilienberg, kommunchef 

  Camilla Olsson, näringslivshandläggare 

  Simon Jacobsson, näringslivshandläggare 

   

  

 

Utses att justera Maria Stockefors 

  

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna  

  

Underskrifter Sekreterare  §  21-28 

  Simon Jacobsson   

     

  Camilla Olsson   

     

 Ordförande Tomas Johansson   

     

     

 Justerande Maria Stockefors    
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§ 21/2017 
 
Rådet öppnar  
 
Ordförande Tomas Johansson hälsar alla välkomna och förklarar  
sammanträdet öppnat 

________________ 

§ 22/2017 

Åtgärder som behöver lyftas fram i kommunens verksamhet under budget-
perioden  

Handel i Mark presenterar 

Handel i Mark, genom Agne Lind, Charlotte Berntson och Gisela Olsson, pre-
senterar planerade och genomförda aktiviteter under 2017. Kommunens bi-
drag till Handel i Mark har varit avgörande för de aktiviteter som hittills ge-
nomförts och organisationen uttrycker ett önskemål om att kommunen ska 
bidra med 350 000 kronor för trivselaktiviteter i Kinna och Skene. Handel i 
Mark önskar besked om eventuellt bidrag i början av januari 2018. Handel i 
Mark delar ut ett dokument som innehåller information om genomförda och 
planerade aktiviteter samt tillhörande budget för 2017 till rådets medlemmar. 
Organisationen delar också ut ett dokument som innehåller en kalender för 
planerade aktiviteter 2018.  

Företagarna i Mark presenterar 

Företagarna i Mark, genom Gunnar Martinsson, presenterar upplägget för 
årets Markshow. Markshow är en lokal näringslivsgala som sedan fyra år till-
baka har organiserats av Företagarna i Mark. I år har Företagarna i Mark ett 
närmare samarbete med kommunen än tidigare år, vilket upplevs som posi-
tivt.  

Företagarna i Mark söker medel från kommunen som ska användas till en in-
spirationsdag för näringslivet. Näringslivsdagen ska gå under namnet ”Mark-
näring tillsammans för framgång” och vara en heldag som riktar sig till företa-
gare, politiker och tjänstemän i kommunen. Företagarna i Mark uttrycker ett 
önskemål om att kommunen ska bidra till arrangemanget med engagemang 
och medel, likt upplägget för Markshow 2017. Flera medlemmar i näringslivs-
rådet menar att det kan vara svårt att avsätta en heldag för att gå på nä-
ringslivsdagen.  

Leader Sjuhärad 

Näringslivsrådet informeras om Leader Sjuhärad, en organisation som stöttar 
landsbygdsutveckling i hela Sjuhärad, undantaget Borås. Eftersom alla pro-
gram ännu inte är avslutade, finns ännu inga uppgifter på hur mycket medel 
som betalats ut under året i Marks kommun. Rådet informeras om att det 
finns medel kvar att söka bidrag för inom innevarande programperiod och att 
antalet ansökningar från aktörer i Marks kommun varit relativt få. Näringslivs-
rådet menar att Marks kommun behöver bli bättre på att kommunicera in-
formation om Leader Sjuhärad.  
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________________ 

§ 23/2017 

Kommunchef, Mats Lilienberg presenterar sig 

Mats Lilienberg presenterar sig och berättar att han har haft en intensiv första 
period som kommunchef i Marks kommun. Mats menar att han brinner för 
helhetstanken i de investeringar som kommunen står inför. Han menar vidare 
att det, ur det perspektivet, är viktigt att bjuda in näringslivet. Mats vill nå ut 
och besöka företag i kommunen.  

________________ 

§ 24/2017 

Centrumutveckling 

Måndagen den 28 augusti arrangerade Fastighetsägarna tillsammans med 
Marks kommun en studieresa till Partille och Nya Hovås. Syftet med resan var 
att samla fastighetsägare, politiker och handlare i Marks kommun för att till-
sammans ta del av den stadsförnyelse som skett i Partille och Nya Hovås. 
Studieresan presenteras kort, följt av en diskussion. Studieresan upplevs som 
positiv av näringslivsrådet. Kommunstyrelsen framhåller att man från politiskt 
håll ser att centrumutveckling är angeläget eftersom det gynnar hela kommu-
nen. Näringslivsrådet menar att det är viktigt att skapa en vision att utgå från 
i det fortsatta arbetet med att utveckla centrum. Vidare diskuteras hur arbe-
tet bör fortlöpa framöver där följande idéer och inspel gjordes: 

• Anordna större workshop  

• Samverkan mellan olika parter  

• Viktigt att alla känner sig delaktiga i utveckling av Kinna  

• Avgränsningen, hur stort område som ska vara med i detaljplanepro-
cessen 

• Idéinsamlingen måste vara en levande process 

________________ 

§ 25/2017 

Infrastruktur 

Näringslivsrådet har fått ta del av förslaget till yttrande på den regionala in-
frastrukturplanen. Rådet informeras om att förslaget till yttrande har behand-
lats av KSAU och ska beslutas av KS den 4 oktober. Yttrandet skickas sedan 
till Västra Götalandsregionen den 6 oktober. Rådet föreslår nedanstående red-
aktionella ändringar: 

• På sida 3 i förslaget till yttrandet ska ”sänks” ersättas med ”höjs” då 
man refererar till medelhastigheten på väg 156. 
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• På sida 5 i förslaget till yttrandet ska ”mycket viktigt” ersättas med 
”mycket angeläget” då man refererar till betydelsen av det mindre 
vägnätet.  

Rådet såg positivt, med ovanstående redaktionella ändringar, på förslaget till 
yttrande på den regionala infrastrukturplanen. 

________________ 

§ 26/2017 

Besökskarta och informationstavlor  

Marks kommun har sagt upp avtalet med Expohuset Media som tidigare har 
producerat besökskartor och informationsskyltar åt kommunen. Kartorna och 
skyltarna för 2018 blir därmed de sista som görs inom befintligt avtal. Med 
anledning av detta frågar kommunstyrelsen näringslivsrådet hur rådet ser på 
hur kartor, skyltar och besöksnäringsfrågor i stort bör hanteras av kommunen 
framöver. 

Rådet föreslår digitala informationstavlor som uppdateras och administreras 
av kommunen.  

När det gäller besöksnäringsfrågan generellt förmedlar rådet att frågan är 
mycket viktig. Rådet anser att Marks kommun bör äga frågan och utgöra den 
samlande kraften. Rådet är av åsikten att det är betydelsefullt att formulera 
och kommunicera Marks kommuns unicitet.  

_______________ 

§ 27/2017 

Utvärdering av näringslivsrådets första år  

Näringslivsrådet har varit i funktion i ungefär ett år. Kommunstyrelsen efter-
frågar rådets synpunkter på hur näringslivsrådets första år upplevs ha funge-
rat och frågar också rådet om man anser att mandatperioden för rådets med-
lemmar ska förlängas i stadgarna. Näringslivsrådet framhåller att helt avgö-
rande för rådets funktion är att medlemmarna är engagerade. Kommunstyrel-
sen ger rådet i uppdrag att nominera lämpliga medlemmar.    

_______________ 

§ 28/2017 

Övrigt 

Behandlades ej under mötet.  

 

 


