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 Utdragsbestyrkande 

 

  
Plats och tid

 
Hyltenäs, kommunhuset, Kinna, klockan 12.00-14.00 

  
Ordinarie  Tomas Johansson, kommunstyrelsen 

  Anne Ludvigson, Ludvig Svenson  

  Lisa Dahlberg, kommunstyrelsen 

  Jörgen Lillieroth, TST Sweden 

  Jenny Axinge, Eskebo Hyvleri 

  Anna Pyk, P.A.P. Sweden 

  Peter Albinsson, Building Future Institute 

   

Övriga närvarande  Ej tjänstgörande ersättare 

  Mathias Eriksson, Företagarna i Mark 

  Agne Lind, Handel i Mark  

  Kurt Frilén, LRF  

  Tom Månsson, Markföretagens Intresseförening 

   

   

  Tjänstemän 

  Mats Lilienberg, kommundirektör 

  Maya Saksi, kommunikations- och näringslivschef 

  Camilla Olsson, näringslivshandläggare 

  Måns Hallén, förvaltningschef bygg- och miljökontoret 

  

 

Utses att justera  

  

Justeringens plats och tid  

  

Underskrifter Sekreterare Camilla Olsson §  52–58 

     

     

 Ordförande Tomas Johansson   

     

     

 Justerande    
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Innehållsförteckning 

  

Näringslivsrådets ordförande öppnar sammanträdet § 52 

  

Nya ledamöter i Näringslivsrådet och Maya Saksi, chef för närings-

livs- och kommunikationsenheten, hälsas välkomna 

§ 53 

  

Måns Hallén, förvaltningschef bygg- och miljökontoret, informerar 

om nuläge och framtid kopplat till omvandlingen av Kinna centrum 

§ 54 

  

Infrastruktur – Hur jobbar vi vidare för förbättringar av väg 156? § 55 

  

Näringslivsprogrammet – Information om hur kommunen går vi-

dare med programmet efter avslutad remissrunda 

§ 56 

  

Svenskt Näringslivs företagsklimatsranking – Samtal om resultat 

för 2018 

§ 57 

  

Övriga frågor § 58 
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§ 52/2018 

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

________________ 

§ 53/2018 

Nya ledamöter i Näringslivsrådet och Maya Saksi, chef för näringslivs- och 
kommunikationsenheten, hälsas välkomna  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade (§ 168/2018) att utse Anna Pyk 
och Peter Albinsson till nya ledamöter i näringslivsrådet. Anna Pyk och Peter  
Albinsson hälsas välkomna till näringslivsrådet av ordföranden och presente-
rar sig för övriga ledamöter i rådet. Maya Saksi tillträdde som chef för kom-
munikations- och näringslivsenheten den 1 oktober 2018. Maya presenterar 
sig för näringslivsrådets ledamöter.  

________________ 

§ 54/2018 

Måns Hallén, förvaltningschef bygg- och miljökontoret, informerar om nu-
läge och framtid kopplat till omvandlingen av Kinna  
centrum  
 
Måns Hallén presenterar nuläget kring arbetet med att utveckla Kinna cent-
rum. Ett omfattande dialogarbete med olika intressenter har genomförts och 
genererat bra input till projektet. Som en del i förankringsarbetet har planpro-
grammet också varit ute på remiss under sommaren. Måns Hallén redogör 
kortfattat för tendenserna i de inkomna remissvaren. Vidare informerar Måns 
Hallén om att området vid järnvägsstationen och resecentrum i Kinna, som är 
en strategiskt viktig knutpunkt, är hårt trafikerat. Mot bakgrund av detta 
kommer Trafikverket att genomföra studier i vilka ett ökat trafikflöde i det ak-
tuella området simuleras. Måns Hallén redogör också för en preliminär tidplan 
kopplat till omvandlingen av Kinna centrum och byggnationen av den nya 
Lyckeskolan. Flera ledamöter i näringslivsrådet poängterar vikten av att tid-
planen följs eftersom Lyckeskolan är viktig ur ett kompetensförsörjningsper-
spektiv. Kommundirektör Mats Lilienberg informerar om att han har etablerat 
tjänstemannastyrgrupper kopplat till arbetet med Lyckeskolan och det över-
gripande arbetet med att utveckla Kinna centrum. Dessa båda styrgrupper 
borgar för en samstämmighet i styrning och kommunikation från kommunen i 
frågorna. Peter Albinsson tipsar om att kommunen kan utreda möjligheterna 
till finansieringsbidrag från myndigheter och intressenter.  
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_______________ 

§ 55/2018 

Infrastruktur – Hur jobbar vi vidare för förbättringar av väg 156? 

Väg 156 ligger fortsatt kvar som högst prioriterad brist i den regionala infra-
strukturplanen 2018–2029. Näringslivsrådet har under tidigare sammanträden 
framfört önskemål om att kontinuerligt uppdateras gällande påverkansarbetet 
för väg 156. Kommundirektör Mats Lilienberg informerar att han har etablerat 
kontakt med Max Falk, infrastrukturstrateg på Västra Götalandsregionen. 
Mats Lilienberg poängterar vikten av att Marks kommun är proaktiva för att 
vidmakthålla väg 156:s position som högst prioriterad brist i den regionala in-
frastrukturplanen. Detta är inte minst viktigt eftersom andra kommuner san-
nolikt kommer att bedriva ett påverkansarbete för att förändra prioriteringen i 
infrastrukturplanen för sina respektive kommuners eller kommunförbunds vid-
kommande. En åtgärdsvalsstudie är startad av Trafikverket. Mats Lilienbergs 
bedömning är att det mest effektiva sättet att få till stånd en bättre standard 
av 156:an är genom att påverka riksdagspolitikerna så att det finns mer 
pengar för de regionala vägarna. Vidare informerar Mats Lilienberg att vägen 
är en regional väg som inte ligger inom kommunens verksamhet, vilket är ett 
stort bekymmer och medför att kommunen är helt beroende av hur andra 
myndigheter och kommunförbund betraktar 156:ans prioritering i Västra Gö-
talands län. Näringslivsrådets ledamöter gör inspel som understryker väg 
156:s betydelse för näringslivet i kommunen liksom även för kommunens och 
hela regionens utvecklingspotential.  

_______________ 

§ 56/2018 

Näringslivsprogrammet – Information om hur kommunen går vidare med 
programmet efter avslutad remissrunda 

Näringslivsrådet enades under mötet den 15 december 2017 om att det be-
hövdes ett näringslivsprogram för att tydliggöra kommunens viljeinriktning i 
näringslivsfrågorna. En arbetsgrupp tillsattes och träffades under ett tillfälle i 
januari 2018 och ett i mars 2018. Ett utkast till näringslivsprogram presente-
rades under rådets möte den 14 mars. Kommunstyrelsens arbetsutskott be-
slöt (§ 14/2018) att förslag till näringslivsprogram godkänns och skickas ut på 
remiss. 

Camilla Olsson berättar att 10 remissvar har inkommit från privata företag, 
organisationer, Marks kommun och från politiken. Camilla Olsson redogör för 
tendensen i remissvaren och berättar att den kommentar som återfinns i flest 
remissvar är att det är positivt att ett näringslivsprogram upprättas och att 
man sätter stor tilltro och förhoppning till att det kommer att implementeras 
på bred front i kommunen och i näringslivet. Vidare önskar olika intressenter 
att deras respektive perspektiv tillvaratas i programmet.  
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Näringslivs- och kommunikationsenheten kommer att skriva ett tjänsteutlå-
tande kopplat till näringslivsprogrammet som lämnas till kommundirektören. 
Ärendet kommer att föras upp till kommunstyrelsens arbetsutskott och däref-
ter till kommunstyrelsen för att slutligen presenteras för kommunfullmäktige 
som fattar beslut om näringslivsprogrammet.  

________________ 

§ 57/2018 

Svenskt Näringslivs företagsklimatsranking – Samtal om resultat för 2018 

Den 2 oktober offentliggjorde Svenskt Näringsliv 2018 års ranking av före-
tagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Marks kommun klättrade 35 place-
ringar jämfört med 2017. Marks kommuns rankingplaceringen för år 2018 
blev därmed 190 av 290. Camilla Olsson presenterar resultatet i form av en-
kätsvar och statistikfrågor för Marks kommun. Resultatet baseras på svar från 
96 företag i Marks kommun, vilket innebär en svarsfrekvens på 54 procent. 
Marks kommun uppvisar förbättringar på alla de aspekter som utvärderas i 
enkäten. Det gäller exempelvis kommunens service till företag liksom tjänste-
mäns och politikers attityder till företagande. Camilla Olsson informerar om 
att Marks kommun tillsammans med Svenskt Näringsliv har bjudit in till ett 
frukostmöte den 30 oktober med anledning av företagsklimatsrankingen. Mö-
tet kommer att inledas med att Anton Oskarsson på Svenskt Näringsliv pre-
senterar det senaste resultatet av Svenskt Näringslivs undersökning och kom-
munranking för Marks kommun. Därefter följer ett samtal om företagsklimatet 
i vår kommun. 

____________ 

§ 58/2018 

Övriga frågor 

Inga övriga frågor.  

 

____________ 

 

Näringslivsrådet sammanträder nästa gång den 5 december klockan 

10.00 – 12.00 i Hyltenässalen i kommunhuset.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


