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 Utdragsbestyrkande 

 

  
Plats och tid

 
Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan 12.00-14.00 

  
Ordinarie  Tomas Johansson, kommunstyrelsen 

  Maria Stockefors, Sätila of Sweden  

  Peter Landgren, kommunstyrelsen  

  Bengt Mauritzon, Margret gardinkonfektion 

  Anne Ludvigson, Ludvig Svenson  

  Ulf Öjerklint, Gekås AB  

   

   

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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Innehållsförteckning 

  

Rådet öppnar  § 29 

  

Måns Hallén håller en presentation på temat centrumutveckling § 30 

  

Stadsutveckling Kinna- hur tas processen vidare?  § 31 

  

Företagarna i Mark presenterar Marknäring- en inspirationsdag  § 32 

  

Mål och strategi för ett bättre företagsklimat  § 33 

  

Västsverige.com eller lokal destinationswebb  § 34 

  

Utvärdering av näringslivsrådets första år § 35 

  

Vårens sammanträdesdatum § 36 

  

Övrigt § 37 
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§ 29/2017 
 
Rådet öppnar  
 
Ordförande Tomas Johansson hälsar alla välkomna och förklarar  
sammanträdet öppnat. 

________________ 

§ 30/2017 

Måns Hallén håller presentation på temat centrumutveckling  

Måns Hallén, förvaltningschef på Bygg- och miljökontoret, presenterar en vis-
ionsbild över hur Kinna centrum kan utvecklas fram till 2035. Presentationen 
heter ”Etthundrasjuttiofem år av Kinna” för att belysa de långa perspektivens 
utgångspunkt i centrumutvecklingsarbetet. Skolans placering är central i ar-
betet och byggnation kan påbörjas utan inverkan på resterande arbete med 
ny detaljplan för centrala delarna av Kinna. Viktigt att beakta framöver blir 
hur skolan påverkas av staden och viceversa. Ambitionen är att uppföra of-
fentliga byggnader såsom, skola, idrottsansläggning och kulturhus som också 
kan utnyttjas kvällstid. I den här typen av utvecklingsarbeten är det viktigt 
att beakta hur en tätort har växt fram över tid, detta illustrerar Måns med 
nedslag på tre tidsepoker, 1860-1960-2035. 
 
Presentationen bifogas protokollet. 

________________ 

§ 31/2017 

Stadsutveckling Kinna- hur tas processen vidare? 

Efter presentationen delgav näringslivsrådet reflektioner och inspel. Rådet för-
medlade en positiv syn på den vision som presenterades. Näringslivsrådet po-
ängterade att förbättringsåtgärder på väg 156 kommer att vara helt avgö-
rande för Vision 2035. Rådet förmedlade också en önskan om att löpande un-
derrättas hur arbetet med Vision 2035 fortskrider. Dialogen och samverkan 
kring visionen är avgörande. Måns meddelar att en inbjudan till workshop den 
23/1 kommer att skickas ut till berörda intressenter. Ett femtiotal personer 
kommer att bjudas in. 

_______________ 

§ 32/2017 

Företagarna i Mark presenterar marknäring- en inspirationsdag  
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Gunnar Martinsson från Företagarna i Mark presenterar Marknäring, en nä-
ringslivsdag i Mark som ska inkludera såväl näringsliv som skola och kommu-
nala chefer. Programmet för dagen är nu färdigt och det blir en heldag den 12 
april, kl. 10.00-16.00. Företagarna i Mark har låtit trycka en folder om Mark-
näringsdagen som delades ut till näringslivsrådets representanter och som 
ska fungera som ett arbetsredskap för att värva sponsorer till arrangemanget. 
Fyra föreläsare är bokade i dagsläget: Per Holknekt, Linda Hammarstrand, 
Troed Troedson, Anders Ludvigson.   

 

_______________ 

§ 33/2017 

Mål och strategi för ett bättre företagsklimat  

Arbetet med att förbättra företagsklimatet i Marks kommun är en central upp-
gift för näringslivsrådet. Det behövs ett tydligt mål och en handlingsplan för 
att utröna vart vi ska och hur vi ska ta oss dit. Rådet instämmer att detta bör 
prioriteras under 2018. Exempel på strategi och målbild för näringslivsklima-
tet presenterades från Falkenbergs kommun där det övergripande målet hade 
brutits ner på en uppsättning fokusområden. Rådet enades om att ett sådant 
upplägg är lämpligt för näringslivsarbetet i Marks kommun. En mindre arbets-
grupp i näringslivsrådet får till uppgift att ta fram en råskiss för näringslivsar-
betet. Första träffen kommer att ske i januari månad 2018. 

Det är viktigt att mål och handlingsplan blir tydliga, konkreta och mätbara. 
Det är också betydande att under varje delmål beskriva vem som har mandat 
att driva arbetet.  

________________ 

§ 34/2017 

Västsverige.com eller lokal destinationswebb 

Västsvenska Turistrådet kommer att genomföra förändringar på sajten 
Västsverige.com som innebär att databasen Basetool kommer att tas bort. 
Marks kommun har en flik på Västsverige.com och står nu, med anledning av 
de förändringar som Turistrådet kommer att genomföra, inför valet att stanna 
kvar på Västsverige.com eller starta upp en egen, lokal destinationswebb. Nä-
ringslivshandläggare Simon Jacobsson och Camilla Olsson presenterar de för-
ändringar som Västsvenska Turistrådet kommer att genomföra och möjlighet-
erna att starta en lokal destinationswebb. Genom detta kan Marks kommun 
lyfta över det innehåll som finns på Västsverige.com till en lokal destinations-
webb. Flera andra kommuner, såsom Borås och Kungsbacka, har valt detta 
alternativ. Näringslivsrådet lämnade positiv respons på förslaget att Marks 
kommun startar upp en lokal destinationswebb. 

 

_____________ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 5(5) 
 Näringslivsrådet  

 15/12- 2017 

 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 35/2017 

Utvärdering av näringslivsrådets första år  

Arbetsgrupper 

När mål och strategi för ett bättre företagsklimat i Marks kommun har arbe-
tats fram kan arbetsgrupper formeras som kan arbeta strategiskt för målupp-
fyllelse. 

Byte av medlemmar i rådet 

I näringslivsrådets stadgar framgår att mandattiden för näringslivsrepresen-
tanterna i näringslivsrådet är två år. Tomas Johansson framhöll, för kontinui-
teten i rådets arbete, att det inte är lämpligt att samtliga av rådets medlem-
mar byts ut samma år. Ulf Öjerklint, Bengt Mauritzon, Marie Jöreteg och Mi-
kael Ivarsson har meddelat att de ställer sina platser i Näringslivsrådet till för-
fogande. Peter Landgren meddelade att hans plats kommer att ersättas av 
Lisa Dahlberg som kommer tillbaka efter föräldrarledighet. 

_______________ 

 

§ 36/2017 

Vårens sammanträdesdatum 

Vårens sammanträdesdatum fastställdes till den 14 mars och 4 maj. Båda 
sammanträdena kommer att starta kl. 12:00 och avslutas klockan 14:00. 

_______________ 

§ 37/2017 

Övrigt 

Behandlades ej under mötet.  

 

 


