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 Utdragsbestyrkande 

 

  
Plats och tid

 
Hyltenäs, kommunhuset, Kinna, klockan 12.00 – 14.00 

  
Ordinarie  Anne Ludvigson, AB Ludvig Svensson 

  Tomas Johansson, Kommunstyrelsen 

  Catharina Johansson, Kvarnen i Hyssna 

  Anna Pyk, PAP 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 

  Markus Hagman, Trafikingenjör 

  Åsa Hagnestål, Översiktsplanerare på 

samhällsbyggnadsförvaltningen 

  Martin Bertilsson, Upphandlingschef 

  Svante Dalquist, VD Marks Bostads AB 

  

 

Utses att justera  

  

Justeringens plats och tid  

  

Underskrifter Sekreterare Camilla Olsson §  65–70 

     

     

 Ordförande Anne Ludvigsson   

     

     

 Justerande    
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Innehållsförteckning 

  

Näringslivsrådets ordförande öppnar sammanträdet § 65 

  

Näringslivsprogrammet § 66 

  

Kompetensförsörjning och boende § 67 

  

Upphandling, planer för 2019 § 68 

  

Infrastruktur, Status gällande väg 156 § 69 

  

Näringslivsrådet informerar § 70 
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§ 65/2019 

Näringslivsrådets ordförande öppnar sammanträdet 
 
Vice ordförande Anne Ludvigsson hälsar alla välkomna och förklarar  
sammanträdet öppnat. 

________________ 

§ 66/2019 

Näringslivsprogrammet  
 
Näringslivs- och kommunikationschef Maya Saksi informerar om hur 
näringslivsprogrammet har utvecklats till ett färdigt förslag som inom kort 
kommer att presenteras för politiken. Den första politiska instansen som 
programmet kommer att presenteras för är kommunstyrelsens arbetsutskott 
följt av kommunstyrelsen och slutligen kommunfullmäktige. Nedan finns en 
preliminär tidplan: 
 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott, 20 februari 
2. Kommunstyrelsen, 13 mars 
3. Kommunfullmäktige, 28 mars  
 

 
Näringslivsprogrammet var ute på ett öppet remissförfarande under 
sommaren 2018. Remissförfarandet resulterade i synpunkter från elva 
remissinstanser. Samtliga remissvar delgavs näringslivsrådet per mejl den 5 
december 2018. Näringslivsprogrammet har utvecklats under hösten och 
vintern 2018/19, men programmet är i hög utsträckning detsamma som 
arbetsgruppen i näringslivsrådet arbetade fram. Programmet har utvecklats 
genom att de strategiska elementen från det ursprungliga programmet har 
lyfts ut till en renodlad strategidel som dessutom har tillfogats aspekter som 
gör att programmet kan anpassas efter de förutsättningar som, vid varje 
given tidpunkt, är aktuella. Näringslivsprogrammet har förstärkts med en 
uppföljnings- och rapporteringsdel som kommer att finnas tillgänglig på 
kommunens webbplats. Programmets bredd kräver en tydlig 
ansvarsfördelning och ett tydligt återrapporteringssystem.  
 
Näringslivsprogrammet utgörs av fyra sammanlänkade delar: 
1. Vision 
2. Strategi för tillväxt 
3. Handlingsplan för tillväxt  
4. Uppföljning och rapportering 
 
 
Näringslivsrådet framförde önskemål om att få ta del av förslag till 
näringslivsprogram.  
 
 
 
 

________________ 
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§ 67/2019 

Kompetensförsörjning och boende 
 
Svante Dahlquist, VD för det kommunalägda bolaget Marks Bostads AB 
redogör för bolagets verksamhet, nyckeltal, vision och framtidsplaner. 
Söktrycket på bolagets bostäder är högt. Svante Dahlquist berättar att det 
finns möjlighet till förtur av medicinska skäl, sociala skäl eller på grund av 
arbetsskäl. Arbetsskäl föreligger för närvarande om vederbörande fått 
stadigvarande arbete i Marks kommun och får oacceptabelt lång restid till 
arbetsplatsen. Gränsen går vid 10 mil eller två timmar till arbetet, enkel väg. 
Information om arbetsskäl och tillhörande blanketter finns på Marks Bostads 
AB:s webbplats.  
 
Det är viktigt att det finns en flexibilitet på bostadsmarknaden ur ett 
näringslivsperspektiv för att underlätta för våra företag att 
kompetensförsörjas. Svante Dahlquist öppnar upp för dialog med näringslivet 
kring förtursprinciperna med näringslivet.  
 
Presentationen delges näringslivsrådets ledamöter per mejl.   

______________ 

§ 68/2019 

Upphandling, planer för 2019 
 
Martin Bertilsson, upphandlingschef på Marks kommun sedan december 
månad 2018, presenterar sig för näringslivsrådet och informerar om 
kommunens upphandlingsverksamhet. Upphandlingsenheten har i närtid 
förstärkts och utvecklats. Enheten har gått från en digitaliseringsupphandlare 
på kommunledningskontoret och tre upphandlare på teknik- och 
serviceförvaltningen, till att nu vara en samlad enhet under 
kommunledningskontoret med sex stycken upphandlare inklusive chef. Målet 
är att skapa en professionaliserad upphandlingsverksamhet i kommunen.  
 
Martin Bertilsson understryker vikten av att upphandlingsenheten arbetar i 
nära samarbete med såväl alla kommunens förvaltningar som med 
näringslivet. Upphandlingsverksamheten är styrd av LOU (Lagen om offentlig 
upphandling) och inom de ramarna avser upphandlingsenheten att ha en god 
samverkan med det lokala näringslivet. Martin Bertilsson vill gärna delta på 
företagsfrukostar och skapa ett nätverk med näringslivet. Under 2019 
kommer kommunen att bjuda in till dialogmöten med näringslivet.  

_______________ 

 

 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 5(6) 
 Näringslivsrådet 

 19/2–2019 

 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 69/2019 

Infrastruktur, Status gällande väg 156 

Åsa Hagnestål, översiktsplanerare på samhällsbyggnadsförvaltningen, och 
Markus Hagman, trafikingenjör på teknik- och serviceförvaltningen, 
informerar näringslivsrådet om var i processen Trafikverket, som är Västra 
Götalandsregionens utförare av infrastrukturella satsningar, befinner sig 
gällande förbättringsåtgärder av väg 156.  

Trafikverket påbörjade en åtgärdsvalstudie för väg 156 i december 2018 som 
under sommaren 2019 kommer att gå ut på remiss. Fokus vilar i nuläget på 
att identifiera problemområden längs med hela väg 156 som sträcker sig från 
väg 40 i Härryda kommun till länsgräns Jönköping. Trafikverket har ombett 
intressenter längs med vägsträckan att inkomma med synpunkter gällande 
vilka konkreta problemområden som finns utmed vägen. Näringslivsrådet 
ansåg att tidsfristen för att svara Trafikverket, cirka två veckor, var alltför 
kort.  

Anne Ludvigson föreslår att en arbetsgrupp inrättas med representant/er från 
näringslivet och tjänstemän på Marks kommun för att få en heltäckande bild 
av processen kopplat till väg 156. Näringslivsrådet anser att detta är ett bra 
förslag och kommundirektör Mats Lilienberg får i uppdrag att utse de personer 
och funktioner som arbetsgruppen ska utgöras av.  

Mats Lilienberg berättar att han, tillsammans med Lisa Dahlberg och Tomas 
Johansson, har träffat Trafikverkets regiondirektör. Budskapet från Marks 
kommun var tydligt – målet är att få till stånd en 2:1 från Skene till väg 40. 
Mats Lilienberg och Tomas Johansson understryker samfällt att det krävs ett 
omfattande påverkans- och lobbingarbete för att uppnå målet.  

_______________ 

§ 70/2019 

Näringslivsrådet informerar  

Maya Saksi, näringslivs- och kommunikationschef, redogör för information 
från Marks kommun.  

- En näringslivsutvecklare och en landsbygds- och destinationsutvecklare 
har anställts.  

- Marks kommun har bjudit in aktörer inom besöksnäringen till ett 
kvällsmöte den 12 mars. Syftet med mötet är att inrätta en arbetsgrupp 
för destinationsutveckling.  

- Den 11 april arrangeras Marknäring för andra året i rad. Marks kommun 
och Företagarna i Mark är arrangörer.  

- Marks kommun utreder möjligheterna att tillsammans med näringsliv, 
föreningar och byalag göra en gemensam satsning runt advent 2019. 
Kommunen återkommer i frågan. 
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- Kommunen uppmanar näringslivet att fundera kring e-tjänster som kan 
tillfogas Marks kommuns webbplats för att förstärka användarvänligheten 
ur företagssynpunkt.  

Information från Företagarna i Mark, genom Mathias Eriksson. 

- Nästa företagarfrukost kommer att arrangeras på Rondellen Maskin den 
27 februari. Fabian Bengtsson, ny ordförande i Företagarna Sverige, 
medverkar som gästtalare. 

Information från Markföretagens Intresseförening, genom Tom Månsson. 

- MFIF har arbetat mycket med ”goda exempel i skolan” för vilket man har 
fått god respons. Föreningen har fokuserat på att bredda insatserna även 
till andra områden och har identifierat att det finns ett behov kopplat till 
den åldrade befolkningen. Föreningen konstaterar att de, med sina 
erfarenheter kring personalfrågor och chefscoachning, skulle kunna tillföra 
de äldreboenden som har behov nya perspektiv. Man arbetar nu för att 
hitta modeller för detta och önskar samarbete med kommunen i frågan.  

Information från Handel i Mark, genom Agne Lind. 

- Handel i Mark medverkar på den lokala UF-mässan lördagen den 23 
februari och utgör en av jurygrupperna på mässan. 

Information från Lantbrukarnas riksförbund, genom Kurt Frilén. 

- Kurt Frilén berättar för näringslivsrådet om problem kopplat till en 
djurrättsaktivist i kommunen som sätter stor press på djurhållningen i 
kommunen. Kurt Frilén menar att det faktum att ansvarsförhållandena är 
otydliga, i kombination med att det inte finns någon brottskod, gör frågan 
svår att hantera.  

Information från ledamot Peter Albinson 

- Peter Albinson informerar näringslivsrådet om möjligheterna att söka 
medel från Vinnova.  

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


