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 5/12–2018 

  

   

   

 

 Utdragsbestyrkande 

 

  
Plats och tid

 
Hyltenäs, kommunhuset, Kinna, klockan 10.00-12.00 

  
Ordinarie  Lisa Dahlberg, kommunstyrelsen 

  Tomas Johansson, kommunstyrelsen 

  Jörgen Lillieroth, TST Sweden 

  Jenny Axinge, Eskebo Hyvleri 

  Peter Albinsson, Building Future Institute 

  Catharina Johansson, Kvarnen i Hyssna 

   

   

Övriga närvarande  Ej tjänstgörande ersättare 

  Gunnar Martinsson, 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 

   

  

 

Utses att justera  

  

Justeringens plats och tid  

  

Underskrifter Sekreterare Camilla Olsson §  59–64 

     

     

 Ordförande Lisa Dahlberg   

     

     

 Justerande    
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Innehållsförteckning 

  

Näringslivsrådets ordförande öppnar sammanträdet § 59 

  

Näringslivsprogrammet – nulägesrapport och redovisning av  

indikatorer 

§ 60 

  

Infrastruktur – Status gällande väg 156 § 61 

  

Besöksnäringen – planer för samarbete 2019 § 62 

  

Bestämma fyra sammanträdesdatum 2019 § 63 

  

Näringslivsrådet informerar § 64 
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§ 59/2018 

Näringslivsrådets ordförande öppnar sammanträdet 
 
Ordförande Lisa Dahlberg hälsar alla välkomna och förklarar  
sammanträdet öppnat. 

________________ 

§ 60/2018 

Näringslivsprogrammet – nulägesrapport och redovisning av  
indikatorer  
 
Näringslivs- och kommunikationschef Maya Saksi informerar om hur arbetet 
med näringslivsprogrammet har fortlöpt sedan det senaste sammanträdet.  
 
Näringslivsprogrammet kommer att delas in i tre separata dokument: 
 
1. Vision och mål 
2. Strategi 
3. Handlingsplan 
 
Tillsammans utgör dessa tre delar Marks kommuns näringslivsprogram. Det 
näringslivsprogram som har tagits fram av en arbetsgrupp till näringslivsrådet 
är bra och det förslag på program som kommer att presenteras för politiken 
kommer därför i hög grad att överensstämma med framtaget förslag. De 
delar av nuvarande program som rör den strategiska nivån behöver 
kompletteras med ytterligare aspekter. Programmet kommer att beredas i 
början av 2019 och därefter presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott, 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i nämnd ordning.  
 
Elva remissvar har inkommit på förslaget till näringslivsprogram. Dessa 
presenteras kortfattat på mötet. Samtliga remissvar skickas till rådets 
ledamöter efter sammanträdet. 
 
Peter Albinson, ledamot i näringslivsrådet, presenterar indikatorer för att 
mäta utveckling inom områden som påverkar attraktionskraft och tillväxt. 
Dessa indikatorer kan användas som verktyg för uppföljning när Marks 
kommuns näringslivsprogram ska implementeras. Vidare informerar Peter 
Albinson om slutsatser från en studie, baserad på djupintervjuer med 
näringslivet, som han var med och utformade för drygt tio år sedan i 
regionen. En insikt är att flera av de utmaningar som näringslivet identifierade 
då, alltjämt är aktuella såsom infrastruktur och kompetensförsörjning. En 
annan insikt är att näringslivet, när man intervjuade dem enskilt, i hög 
utsträckning framhöll vikten av så kallade mjuka värden. Dessa innefattar 
aspekter såsom vård, skola, omsorg, trygghet och natur. När dessa 
”livskvalitetsaspekter” mäts, uppvisar kranskommuner generellt högre 
resultat jämfört med storstadskommuner. Detta är ett inspel till 
näringslivsrådet kopplat till näringslivsprogrammet.  
 

________________ 
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§ 61/2018 

Infrastruktur – Status gällande väg 156  
 
Kommundirektör Mats Lilienberg informerar om nuläget gällande väg 156. 
Mats Lilienberg konstaterar att det faktum att Marks kommun inte själv 
beslutar om förbättringsåtgärder av väg 156 är en utmaning. Givet detta vilar 
fokus fortsatt på påverkansinsatser. Den 11 december arrangerar Trafikverket 
en workshop om väg 156. Workshopen är en del i den åtgärdsvalstudie (ÅVS) 
som Trafikverket har startat på väg 156. Vidare informerar Mats Lilienberg att 
han tillsammans med Lisa Dahlberg och Tomas Johansson har kontaktat 
Trafikverkets regiondirektör i syfte att boka ett strategiskt möte om väg 156 i 
januari månad nästa år. Regiondirektören ställde sig positiv till ett sådant 
möte.  
 
Tomas Johansson kompletterar informationen om väg 156 med att 
Trafikverket i allra högsta grad betraktar åtgärdsvalstudie av väg 156 som 
påbörjad. Maya Saksi Hultgren informerar om projektet Tillväxtskapande 
samhällsplanering i stråket Göteborg – Borås och att Marks kommun även i 
detta forum understryker vikten av väg 156 ur ett regionalt tillväxtperspektiv.  

_______________ 

§ 62/2018 

Besöksnäringen – planer för samarbete 2019 
 
Näringslivs- och kommunikationschef Maya Saksi redogör för planer inom 
besöksnäringsområdet för nästa år. Maya Saksi berättar att kommunen 
kommer att fokusera på insatser för att attrahera externt kapital till 
besöksnäringsutveckling. Vid sidan av denna satsning kommer näringslivs- 
och kommunikationsenheten att förstärkas med ytterligare en medarbetare 
som kommer att arbeta med landsbygds- och destinationsutveckling. 
Samarbete inom besöksnäringen är avgörande för att öka Marks 
attraktionskraft. Maya Saksi berättar att Marks kommun ska inrätta ett 
besöksnäringsråd 2019. Rådet kommer att ha en tydlig koppling och 
rapportera till Näringslivsrådet. I år har Marks kommun inrättat en officiell 
besöksguide, www.upplevmark.com, för att synliggöra och marknadsföra 
Marks kommuns besöksnäringsmässiga utbud. Vid sidan av detta har Marks 
kommun innevarande år valt att stötta Tygrikesgruppens karta och broschyr 
som kommer att tryckas och distribueras nästa år. När det gäller projektet 
Cykla och Vandra i Sjuhärad har Marks kommun valt att inte delta i projektet 
nästa år. Bedömningen är att det krävs lokala insatser för att höja kvaliteten 
på kommunens cykel- och vandringsleder. Förhoppningen är att Marks 
kommun ska delta i projektet år 2020.  

_______________ 
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§ 63/2018 

Bestämma fyra sammanträdesdatum 2019 

Näringslivsrådet ska sammanträda fyra gånger nästa år. Näringslivskontoret 
kommer att skicka förslag på sammanträdesdatum till näringslivsrådets 
ledamöter.  

________________ 

§ 64/2018 

Näringslivsrådet informerar  

Näringslivsrådet informerar är en ny stående punkt på dagordningen till 
näringslivsrådets sammanträden. Syftet med denna punkt är att ledamöterna 
ska ges möjlighet att informera rådet om insikter och reflektioner ur ett 
näringslivsperspektiv sedan det senaste sammanträdet. Övriga frågor 
uppmanas skickas till näringslivskontoret inför varje sammanträde, men 
möjlighet finns fortfarande att lyfta dessa på sittande möte under punkten 
Näringslivsrådet informerar.  

Information från Marks kommun 

Camilla Olsson redogör för ett urval av händelser sedan det senaste 
sammanträdet såsom Markshow, Svenskt Näringslivs presentation av 
företagsklimatsrankingen för kommunfullmäktige liksom även om Företagarna 
i Marks frukostmöte på Kvarnen i Hyssna. Camilla Olsson delger också 
näringslivsrådet informationen att Leif Nilsson har ställt sin plats i 
näringslivsrådet till förfogande och uppmanar ledamöterna att inkomma med 
förslag på ny ledamot i hans ställe.  

Maya Saksi berättar att hon har haft en exitintervju med Jörgen Lillieroth med 
anledning av att TST Sweden ska flytta sin verksamhet från Marks kommun. 
Syftet med mötet var att inhämta kunskap om kommunen hade kunnat 
förhindra företagsflytten. 

Mats Lilienberg och Lisa Dahlberg informerar att budget för enheten 
kommunikation, näringsliv, landsbygd och destination kommer att utökas till 
3 miljoner kronor år 2019. Satsningen innebär förbättrade förutsättningar att 
arbeta strategiskt inom dessa områden.  

Vidare informerar Mats Lilienberg att det kommer att finnas möjlighet för 
kommunens förvaltningar att söka utvecklingsmedel för innovationer nästa år 
och att en budget kommer att avsättas för detta.  

Lisa Dahlberg informerar om att det har gjorts arkeologiska fynd på 
Saharaområdet och att Länsstyrelsen kommer att genomföra en utgrävning 
på området. Från Marks kommuns sida är förhoppningen att Länsstyrelsens 
arbete går så fort som möjligt. Mats Lilienberg menar att den preliminära 
tidplan som finns för skolprojektet inte bedöms påverkas av de arkeologiska 
fynden och att skolprojektet löper på enligt plan. 
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Mats Lilienberg delger informationen att två förvaltningschefer har slutat i 
Marks kommun. Socialförvaltningens förvaltningschef har slutat efter att två 
anmälningar om kränkande särbehandling inkommit och efter att en 
oberoende utredning genomförts. Detta resulterade i en avstängning och att 
kommunstyrelsens arbetsutskott fattade beslut om att avsätta 
tjänstemannen. Marks kommun har en bra och tydlig personalpolicy och 
kommundirektören har informerat om vikten av att den efterföljs. Därefter 
har det inkommit en handfull kränkningsanmälningar mot bygg- och 
miljökontorets förvaltningschef. Förvaltningschefen valde i samband med 
detta att lämna sitt uppdrag. Ingen utredning har genomförts. Marks kommun 
har tillsatt tillförordnade förvaltningschefer för båda förvaltningarna och nya 
förvaltningschefer kommer att rekryteras. 

Information från Företagarna i Mark 

Gunnar Martinsson, representant för Företagarna i Mark, informerar om 
planeringsarbetet inför nästa års Marknäringsdag den 11 april. Temat för 
inspirationsdagen kommer att vara drivkraft och motivation. Under 
inspirationsdagen kommer föreläsningar att varvas med uppträdanden och 
man kommer också att intervjua ett lokalt företag på scenen. Marknäring 
2019 arrangeras som en heldagsaktivitet och kommundirektören kommer, likt 
2018, att bjuda in samtliga chefer i Marks kommun till inspirationsdagen.  

____________ 

 

 

Samtliga fyra sammanträdesdatum för 2019 bestäms inom kort.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


