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 Näringslivsrådet  

 4/5- 2018 

  

   

   

 

 Utdragsbestyrkande 

 

  
Plats och tid

 
Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan 12.00-14.00 

  
Ordinarie  Tomas Johansson, kommunstyrelsen 

  Anne Ludvigson, Ludvig Svenson  

  Jörgen Lilieroth, TST Sweden  

  Catharina Johansson, Kvarnen i Hyssna  

   

   

   

   

Övriga närvarande  Ej tjänstgörande ersättare 

  Gunnar Martinsson, Företagarna i Mark 

  Agne Lind, Handel i Mark  

  Kurt Frilén, LRF  

   

   

   

  Tjänstemän 

  Mats Lilienberg, kommunchef  

  Simon Jacobsson, näringslivshandläggare  

  Camilla Olsson, näringslivshandläggare 

   

  

 

Utses att justera  

  

Justeringens plats och tid  

  

Underskrifter Sekreterare Simon Jacobsson §  44- 

  Camilla Olsson   

     

 Ordförande Tomas Johansson   

     

     

 Justerande    
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Hur kan vi gemensamt verka för fler deltidsbrandmän i Marks kom-
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§ 44/2018 

Rådet öppnar  
 
Ordförande Tomas Johansson hälsar alla välkomna och förklarar  
sammanträdet öppnat. 

________________ 

§ 45/2018 

Rapportering från uppstartsmöte- upplevmark.com  
 
Under april månad arrangerade näringslivskontoret tillsammans med Basetool 
som är leverantör av den nya destinationswebben ett uppstartstmöte. Till-
sammans med näringslivet och de aktörer som verkar inom besöksnäringen, 
var syftet med mötet att dels lansera sidan, få fler företag att ansluta sig och 
tydliggöra ansvarsfördelningen mellan Marks kommun, Basetool och den in-
formation aktörerna lägger upp. Det blev ett givande möte med ett trettiotal 
engagerade aktörer inom besöksnäringen.  

________________ 

§ 46/2018 

Rapportering från Marknäringsdagen  
 
Den 12 april anordnades Marks första näringslivsdag. Företagarna i Mark an-
sökte och beviljades ett ekonomiskt bidrag från Sparbankstiftelsen Sjuhärad i 
maj 2017. Beloppet var 100 000 kronor och möjliggjorde det starka startfält 
av föreläsare som gjorde dagen till vad den blev. Med syftet att skapa en in-
spirationsdag för såväl näringsliv som kommun lockades drygt 300 personer 
till Assbergssalen och Kunskapens hus. Det var en jämn fördelning där hälften 
av deltagarna utgjordes av chefer, tjänstemän och politiker från kommunen 
och hälften från näringslivet. Mingel och mat avlöstes av fantastiska föredrag 
från Troed Troedsson, Linda Hammarstrand, Anna Dyhre och Per Holknekt. 
Detta kryddat med en intervju med Anders Ludvigson, VD på Ludvig Svensson 
och framträdanden från estetprogrammet på Marks gymnasieskola så blev 
Marknäring 2018 en dag att minnas. Att tänka på inför kommande år är att 
bjuda in press för att öka synligheten och uppmärksamheten kring dagen.  

_______________ 

§ 47/2018 

UF- grundskola och Jobmentor, samverkansformer mellan grundskola och 
näringsliv 

Företagarna i Mark tillsammans med ledningsgruppen i Barn- och utbildnings-
förvaltningen har träffats och kommer att fortsätta ett mer fördjupat samar-
bete för att öka samverkan mellan skola och näringsliv för fler i arbete och en 
stärkt kompetensförsörjning. Ambitionen är att skapa en digital plattform och 
ta ett helhetsgrepp kring hur skola och näringsliv kan arbeta tätare ihop, från 
förskola upp till vuxenutbildning.  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 4(5) 
 Instans 

 Sammanträdesdatum 

 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

_______________ 

§ 48/2018 

Hur kan vi gemensamt verka för fler deltidsbrandmän i Marks kommun? – 
informationspunkt  

Lokalt engagemang är avgörande för att allmänheten snabbt ska kunna få 
hjälp i en nödsituation. Därför har Räddningstjänsten brandmän i beredskap, 
även kallade deltidsbrandmän. Tomas Johansson informerade Näringslivsrådet 
om Räddningstjänstens rekryteringsbehov av deltidsbrandmän i Marks kom-
mun. Rådet efterfrågade ett informationsdokument i vilket det framgår vad 
som krävs för och vad det innebär att vara deltidsbrandman. Rådet tipsade 
också om att informera om rekryteringsbehovet av deltidsbrandmän i sam-
band med Företagarnas frukostmöten.  

________________ 

§ 49/2018 

Näringslivsprogram, tidplan 

Näringslivsrådet i Marks kommun enades under mötet den 15 december 2017 
att det behövdes ett näringslivsprogram för att tydliggöra kommunens viljein-
riktning i näringslivsfrågorna. Arbetet med att förbättra företagsklimatet i 
Marks kommun är en central uppgift för näringslivsrådet. Det behövs ett tyd-
ligt mål och en handlingsplan för detta. Rådet instämde i att detta borde prio-
riteras under 2018. En mindre arbetsgrupps i näringslivsrådet fick under mö-
tet den 15 december 2017 i uppgift att ta fram ett utkast till näringslivspro-
gram för Marks kommun. Arbetsgruppen träffades under två tillfällen och det 
har resulterat i ett programförslag. Näringslivsprogrammet ska nu ut på re-
miss. Utkastet till näringslivsprogram presenterades och bifogas protokollet. 
Näringslivsrådet önksar att ordet centrumutveckling ersätts med stadsutveckl-
ing i näringslivsprogrammet.  

____________ 

§ 50/2018 

Övriga frågor 

- Vad händer med påverkansarbetet kring väg 156?  

Väg 156 ligger fortsatt kvar som högst prioriterad brist i den regionala infra-
strukturplanen. Nu behöver ett arbete göras för att få till en åtgärdsvalstudie 
på sträckan. Under första mötet i höst avsätts tid till att arbeta fram någon 
form av påverkansagenda för att få till stånd en utveckling av vägen. Närings-
livsrådet framförde önskemål om att kontinuerligt uppdateras gällande påver-
kansarbetet för väg 156.  

- Uppdatering kring processen med Kinna centrum  
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Kommunchef Mats Lilienberg presenterade senaste uppdateringen kring arbetet 
med att utveckla Kinna centrum. Skolans placering är central i arbetet just nu 
och beslut kring detta kommer att fattas i juni månad 2018. Mats redovisade 
också en tidplan för såväl skolbygget som arbetet med att ta fram ny detaljplan 
för det övriga området. Fortsatt under våren kommer ungdomarna i kommunen 
få möjlighet till en liknande workshop som den som hölls i Rydal i början av 
2018. Ett antal skisser har tagits fram över området och inspel från såväl nä-
ringsliv, medborgare och kommun har varit avgörande i arbetet med att skapa 
en plan för centrum som passar alla.  

_____________ 

§ 50/2018 

Datum för höstens sammanträden  

5 oktober, 12.00-14.00 
5 december, 10.00-12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


