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 Näringslivsrådet 
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 Utdragsbestyrkande 

 

  
Plats och tid

 
Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan 12.00-14.00 

  
Ordinarie   Tomas Johansson, kommunstyrelsen 

  Anne Ludvigson, Ludvig Svenson   

  Lisa Dahlberg, kommunstyrelsen   

  Jörgen Lilieroth, TST Sweden  

  Catharina Johansson, Kvarnen i Hyssna  

  Jenny Axinge, Eskebo Hyvleri  

   

   

Övriga närvarande  Ej tjänstgörande ersättare 

  Tom Månsson, MFIF  

  Mathias Eriksson, Företagarna i Mark 

  Agne Lind, Handel i Mark 

   

   

   

  Tjänstemän 

  Mats Lilienberg, kommunchef 

  Simon Jacobsson, näringslivshandläggare 

   

   

  

 

Utses att justera  

  

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna  

  

Underskrifter Sekreterare  §  37-43 

  Simon Jacobsson   

     

     

 Ordförande Tomas Johansson   

     

     

 Justerande    
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Innehållsförteckning 

  

Rådet öppnar  § 37 

  

Tomas hälsar nya ledamöter välkomna följt av en 

presentationsrunda 

§ 38 

  

Riktlinjer/reglemente för rådet samt presentation av fokusområden 

för de nya ledamöterna  

§ 39 

  

Ett näringslivsprogram för Marks kommun- rapportering och 

presentation från arbetsgruppen  

§ 40 

  

Centrumutveckling- workshop summering, vad är nästa steg?  § 41 

  

Delegationen för unga och nyanlända i arbete- samverkan med 

skola, arbetsförmedling och näringsliv 

§ 42 

  

Visning av den nya lokala destinationswebben § 43 
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§ 37/2018 
 
Rådet öppnar  
 
Ordförande Tomas Johansson hälsar alla välkomna och förklarar  
sammanträdet öppnat. 

________________ 

§ 38/2018 

Tomas hälsar nya ledamöter välkomna följt av en presentationsrunda 
 
Presentationsrunda och välkomnande av rådets nya ledamöter. Jörgen 
Lilieroth, TST Sweden, Catharina Johansson, Kvarnen i Hyssna och Jenny 
Axinge, Eskebo Hyvleri.  

________________ 

§ 39/2018 

Riktlinjer/reglemente för rådet samt presentation av fokusområden för de 
nya ledamöterna  
 
Presentation av fokusområden samt riktlinjer, mål och syfte med arbetet i 
näringslivsrådet. Riktlinjer, reglemente samt fokusområden skickas ut till de 
nya ledamöterna.  

_______________ 

§ 40/2018 

Ett näringslivsprogram för Marks kommunrapportering och presentation 
från arbetsgruppen  

Under näringslivsrådets sista möte 2017 så diskuterades förutsättningarna 
kring framtagandet av ett näringslivsprogram. En arbetsgrupp bildades för att 
skapa ett skal och första utkast till ett näringslivsprogram. Arbetsgruppen 
träffades vid två tillfällen under 2018 och ett första utkast presenteras under 
mötet. Processen kring framtagandet uppfattas som positiv från rådet och 
erfarenheterna från processen kring infrastrukturarbetet under 2017 kunde 
med fördel appliceras även under detta arbete. Det som kvarstår är att fylla 
på med delmål och nyckeltal för vad som ska uppnås fram till 2030. Nästa 
steg är att sätta en tidsplan för när programmet ska tas politiskt. Utkastet till 
näringslivsprogram skickas ut till rådets ledamöter.  

_______________ 

§ 41/2018 

Centrumutveckling- workshop summering, vad är nästa steg?  
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Under mötet summeras workshopen i Rydal, tankar och synpunkter 
diskuteras. Filmvisning från workshopen tillsammans med en tidsplan för 
kommande aktiviteter under 2018 presenteras. Magnus Kroon som inte kunde 
hålla sitt föredrag kring stadsutveckling under mötet i Rydal kommer att hålla 
föredrag under våren 2018. Dessutom kommer det anordnas en liknande 
workshop för ungdomar och skola som inte var representerade i Rydal.  

________________ 

§ 42/2018 

Delegationen för unga och nyanlända i arbete- samverkan med skola, 
arbetsförmedling och näringsliv  

Marks kommun har tillsammans med Arbetsförmedling slutit ett 
samarbetsavtal kring Delegationen för unga- och nyanlända i till arbete, DUA. 
Det bygger på en lokal modell för att på ett bättre och mer systematiskt sätt 
samverka mellan kommun, arbetsförmedling och näringsliv för att unga- och 
nyanlända ska komma ut i arbete så fort som möjligt. Vad som saknas i det 
första steget är ett etableringsspår (i form av ett utvecklingsspår) där 
näringslivet är arbetsgivaren. Det finns goda möjligheter till att skapa 
utvecklingsspår under senare delen av 2018.  

_____________ 

§ 43/2018 

Visning av den nya lokala destinationswebben  

Marks kommun har startat en egen lokal destinationswebb efter förändringar 
på västsvenska turistrådets hemsida, vastsverige.com. Hemsidan visas för 
rådets ledamöter och rådet delges information om det uppstartsmöte som 
kommer att arrangeras den 10 april för att förankra och utveckla hemsidan till 
att bli så bra som möjligt.  

_____________ 

 

 

 

 


