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 Näringslivsrådet  

 7/5–2019 

  

   

   

 

 Utdragsbestyrkande 

 

  
Plats och tid

 
Hyltenäs, kommunhuset, Kinna, klockan 12.00 – 14.00 

  
Ordinarie  Lisa Dahlberg, Kommunstyrelsen 

  Anne Ludvigson, AB Ludvig Svensson 

  Catharina Johansson, Kvarnen i Hyssna 

  Anna Pyk, PAP Sweden 

  Jörgen Lillieroth, TST Sweden 

  Jenny Axinge, Eskebo Hyvleri 

   

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, Näringslivsutvecklare 

  Birgitta von Renteln, Destinations- och 

landsbygdsutvecklare 

  Lars Jönsson, t.f. enhetschef för Detaljplan 

  Jörgen Heurlin, t.f. enhetschef på Byggenheten 

  Markus Hagman, Trafikingenjör, Teknik- och 

Serviceförvaltningen 

  

 

Utses att justera  

  

Justeringens plats och tid  

  

Underskrifter Sekreterare Camilla Olsson §  71–77 

     

     

 Ordförande Lisa Dahlberg   

     

     

 Justerande    
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Innehållsförteckning 

  

Näringslivsrådets ordförande öppnar sammanträdet § 71 

  

Destinationsutveckling § 72 

  

Nya Lyckeskolan och Kinna centrumutveckling - statusrapport § 73 

  

Kommunens erbjudande av industritomter § 74 

  

Parkeringsnorm § 75 

  

Information om nya tillsynsavgifter för serveringstillstånd § 76 

  

Näringslivsrådet informerar § 77 
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§ 71/2019 

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

________________ 

§ 72/2019 

Destinationsutveckling  
 
Birgitta von Renteln började sin tjänst som destinations- och 
landsbygdsutvecklare i Marks kommun den 1 april 2019. Birgitta von Renteln 
presenterar sig och sitt uppdrag för näringslivsrådets ledamöter. Ledamöterna 
hälsar Birgitta välkommen.  
 
Maya Hultgren Saksi, näringslivs- och kommunikationschef, redogör för 
kommunens destinationsutvecklingsarbete. Marks kommun kommer att 
inrätta en arbetsgrupp för destinationsutveckling med representation från 
såväl kommun som från aktörer i kommunen som verkar inom 
besöksnäringen. Fokus kommer att vila på att identifiera, paketera och 
marknadsföra Marks unicitet ur ett besöksnäringsperspektiv. Maya Hultgren 
Saksi konstaterar att det är viktigt att den destinationsutvecklingsstrategi 
som kommer att arbetas fram i Marks kommun ligger i linje med den 
regionala besöksnäringsstrategin inom Destination Boråsregionen.  
 
Maya Hultgren Saksi ger näringslivsrådet information om projektet och 
satsningen ”Advent i Mark” som kommer att realiseras i år. Projektets 
epicentrum kommer att förläggas till Rydals museum där man planerar att 
arrangera en levande adventskalender genom att tillgängliggöra fönster i 
museet för utsmyckningar och installationer. Utgångspunkten är ett 
tillsammansperspektiv där invånare, företag och aktörer ska bjudas in till 
projektet. Som ett komplement till satsningarna i Rydal planeras fler 
aktiviteter inom ramarna för Advent i Mark i andra delar av kommunen. Maya 
Hultgren Saksi exemplifierar detta med en preliminär plan på att göra ett 
världsrekordförsök i form av världens längsta ljuståg.  
 
Ledamoten Catharina Johansson välkomnar satsningarna på 
destinationsutveckling i Marks kommun och delger rådet sin syn på viktiga 
beståndsdelar i destinationsutvecklingsarbetet. Catharina Johansson menar 
att Marks kommun har ett starkt erbjudande inom naturturism och 
upplevelsenäringen och understryker vikten av bland annat storytelling för att 
levandegöra erbjudandet.  
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_______________ 

§ 73/2019 

Nya Lyckeskolan och Kinna centrumutveckling – statusrapport 
 
Jörgen Heurlin, tillförordnad enhetschef på byggenheten, ger en statusrapport 
kring Nya Lyckeskolan och Kinna centrumutveckling.  
 
Jörgen Heurlin konstaterar att den nya skolan är det lyft som Kinna centrum 
behöver. Skolan ska ingå som en del av en större byggsatsning där 
kommunen även planerar idrottshallar och bostäder i området kring 
Lyckeskolan och Sahara. Placering och utformning av idrottshallarna är ännu 
inte klar. Planen är att skolan ska tas i bruk hösten 2021. Den 25 april 2019 
togs det första spadtaget inför byggandet av den nya Lyckeskolan. Jörgen 
Heurlin konstaterar att parkeringsfrågan i Kinna centrum är en utmaning och 
en viktig fråga som man avser ta ett helhetsgrepp kring.  
 
Den nya skolan kommer att förändra stadsbilden i Kinna centrum. 
Näringslivsrådet är mot bakgrund av detta eniga om att aspekter som 
parkeringsfrågan, bostäder, exploatering och centrumutveckling bör beaktas 
ur ett helhetsperspektiv.  
 
_____________ 

§ 74/2019 

Kommunens erbjudande av industritomter 
 
Näringslivsrådets ledamöter har efterfrågat information om Marks kommuns 
erbjudande av centrala industri- och verksamhetstomter. Lars Jönsson, 
tillförordnad enhetschef för detaljplan, redogör för utbudet och konstaterar att 
det är begränsat i anslutning till centralorten. Samtidigt upplever 
exploateringsenheten på Marks kommun att efterfrågan på tomter från 
näringslivet är relativt hög. Det är viktigt att Marks kommun förmår möta 
efterfrågan från näringslivet så att fler företag ges möjlighet att etablera sig i 
kommunen.  
 
Lisa Dahlberg understryker också vikten av frågan och menar att  fokus nu 
bör vila på proaktiva insatser.   
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______________ 

§ 75/2019 

Parkeringsnorm  

Förslag till ny parkeringsnorm för Marks kommun, KSAU 2019-02-07 § 26, 
har gått ut på remiss. Näringslivsrådet är en av remissinstanserna och fick 
den 18 mars 2019 ta del av förslaget.  

Lars Jönsson, tillförordnad enhetschef för detaljplan, och Markus Hagman, 
trafikingenjör på enheten Gata/park, redogör för förslaget och presenterar hur 
det skiljer sig från nuvarande parkeringsnorm. Nuvarande parkeringsnorm för 
Marks kommun antogs av Kommunfullmäktige 1993-06-29. Bedömningen har 
gjorts att parkeringsnormen är inaktuell och i behov av revidering. Det 
huvudsakliga syftet med parkeringsnormen är att ge ett underlag för 
beräkning av behovet av parkeringsplatser i samband med exploatering och 
förenkla handläggningen i plan- och bygglovsärenden.  

Anne Ludvigson poängterar att det är viktigt att se till behoven av 
parkeringsplatser och att hantera frågan ur ett helhetsperspektiv.  

Kommundirektör Mats Lilienberg konstaterar att parkeringsfrågan är komplex 
och att det är betydelsefullt att hantera frågan långsiktigt och samtidigt vara 
öppen för nya lösningar såsom exempelvis en bil pool. 

_______________  

§ 76/2019 

Information om nya tillsynsavgifter för serveringstillstånd 

Näringslivsutvecklare Camilla Olsson redogör för information om nya 
tillsynsavgifter för serveringstillstånd. Med anledning av Kommunfullmäktiges 
beslut om nya tillsynsavgifter för serveringstillstånd i Marks kommun, bjöd 
kommunen in samtliga restauranger med serveringstillstånd till ett dialogmöte 
måndagen den 29 april 2019. Mötet syftade till att föra en dialog med berörda 
restauranger om varför tillsynsavgifterna har förändrats och ge 
restaurangerna en möjlighet att berätta om sin syn på de nya avgifterna och 
kommunens handhavande i frågan. Marks kommun skattefinansierar 40 
procent av kostnaderna för tillsynen och näringslivet bär kostnaderna för 
återstoden. Tillsynsavgifterna är konstruerade på ett sådant sätt att de står i 
direkt proportion till restaurangernas omsättning av alkoholhaltiga drycker. 

Förändringen av de nya avgifterna trädde i kraft vid årsskiftet och i den bästa 
av världar hade dialogmötet skett långt tidigare. Marks kommun tar med sig 
lärdomen att kommunicera och föra dialog i ett så tidigt skede som möjligt 
med näringslivet. 
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_______________ 

§ 77/2019 

Näringslivsrådet informerar  

Punkten Näringslivsrådet informerar hann enbart delvis avhandlas på 
sammanträdet. Information från Marks kommun har därför adderats till 
protokollet efter sammanträdet.  

Information från Företagarna i Mark, genom Gunnar Martinsson 

- Gunnar Martinson redogör kortfattat för Näringslivsdagen Marknäring som 
arrangerades av Företagarna i Mark och Marks kommun den 11 april 
2019. Näringslivsdagen var mycket lyckad, vilket inte minst manifesteras 
av resultatet av den utvärderande enkätundersökning som deltagarna fick 
besvara. Gunnar Martinsson informerar att Markshow kommer att 
arrangeras den 16 november 2019.  

Information från Lantbrukarnas Riksförbund, genom Kurt Frilén 

- Kurt Frilén delgav, under näringslivsrådets sammanträde den 19 februari, 
information om problem kopplat till en djurrättsaktivist i kommunen som 
sätter stor press på djurhållningen. Kurt Frilén berättar att ingen har 
trakasserats i närtid och att polis och lantbrukare har haft ett bra 
dialogmöte. Under mötet framkom att polisen har måttliga befogenheter 
att agera i frågan.  

Information från ledamot Anna Pyk 

- Anna Pyk hälsar näringslivsrådets ledamöter välkomna till Hyssna den 25 
maj på Vårsalong och konstutställning.  

- Anna Pyk påtalar att korsningen i Hyssna centrum är otydlig när det gäller 
högerregeln. 

Information från Marks kommun har adderats till protokollet efter 
sammanträdet 

- Marks kommun och de näringslivsrepresentanter som ingår i 
arbetsgruppen för väg 156 har fått en inbjudan till en workshopserie från 
Göteborgsregionen på temat ”Samskapande för hållbar 
näringslivsutveckling i stråket Göteborg – Borås”. Den första workshopen 
arrangeras den 23 maj på Landvetter flygplats. Marks kommun 
representeras av Åsa Hagnestål, Översiktsplanerare på 
samhällsbyggnadsförvaltningen och av Marcus Bjelkenberg, 
näringslivsutvecklare på Marks kommun. Näringslivet i Marks kommun 
representeras av Anne Ludvigson och Mathias Eriksson.  

- Den av kommundirektören Mats Lilienberg utsedda arbetsgruppen för väg 
156, sammanträdde den 13 maj. Nästa möte är planerat till den 29 
augusti. Arbetsgruppen utgörs av nedanstående representanter: 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 7(8) 
 Näringslivsrådet 

 7/5–2019 

 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

• Lisa Dahlberg, Kommunstyrelsens ordförande 

• Tomas Johansson, Kommunstyrelsens vice ordförande 

• Mats Lilienberg, Kommundirektör 

• Maya Hultgren Saksi, Kommunikations- och näringslivschef 

• Tom Månsson, Ordförande för Markföretagens Intresseförening (MFIF) 

• Mathias Eriksson, Ordförande för Företagarna i Mark 

• Kurt Frilén, Ordförande för Lantbrukarnas Riksförbund 

• Anne Ludvigson, AB Ludvig Svensson och Ludvigson Invest AB 

- Soloföretagare slöt upp när Marks kommun, tillsammans med 
Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärad, bjöd in till ett kvällsmöte den 9 
april 2019. Fokus på mötet vilade på dialog och en behovsinventering från 
soloföretagarnas sida. Ett tjugotal soloföretagare från olika branscher i 
Marks kommun deltog på mötet och bidrog med värdefulla inspel. En 
övervägande majoritet av alla företag i Sverige och i Marks kommun är 
soloföretag. Marks kommun vill fördjupa samverkan med kommunens 
soloföretagare och kvällsmötet den 9 april markerade startskottet för 
detta.  

- Den 10 april 2019 sammanträdde centrumgruppen som representeras av 
såväl Marks kommun som av fastighetsägare och Handel i Mark. Gruppens 
sammansättning har förändrats genom att Kommunstyrelsens ordförande 
Lisa Dahlberg och Kommunstyrelsens vice ordförande Tomas Johansson 
inte längre ingår i gruppen, vilket inte heller Kommundirektör Mats 
Lilienberg gör. Från Marks kommuns sida har Magnus Palm, 
Förvaltningschef på Teknik- och Serviceförvaltningen, Maya Hultgren 
Saksi, Kommunikations- och näringslivschef samt Jörgen Heurlin, 
tillförordnad enhetschef på byggenheten, rekryterats till centrumgruppen. 
Vidare har gruppen förstärkts genom Jussi Savolainen, fastighetsägare. 
Marks kommun avser att arbeta mer strategiskt med centrumutveckling. 
Det strategiska arbetet utgår från centrumgruppen och från 
näringslivsrådet.  

- Marks kommuns upphandlingsenhet bjöd den 25 april in näringslivet till ett 
möte med anledning av den kommande upphandlingen av kommunens 
vinterväghållning. Vidare bjöd upphandlingsenheten in näringslivet till ett 
dialogmöte den 8 maj med syftet att lägga grunden för en fördjupad 
samverkan mellan kommun och näringsliv i upphandlingsfrågor.  

- Den 12 december 2018 beslutade riksdagen om en ny tobakslag. Det 
införs bland annat en tillståndsplikt för handel med tobak. Detaljhandel 
och partihandel med tobaksvaror ska få bedrivas endast av den som har 
tillstånd för sådan handel. Lagen träder i kraft den 1 juli 2019. Mer 
information finns på kommunens webbplats.  

- Den 28 mars antog Kommunfullmäktige strategidelen i Marks kommuns 
näringslivsprogram. Kommunen riktar ett stort tack till näringslivsrådets 
ledamöter, som i mycket hög utsträckning har bidragit till programmet. 
Ledamöterna fick ta del av programmet per mejl den 18 mars. 
Programmet ska layoutas, tryckas samt tillgängliggöras på kommunens 
webbplats.   
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- Den 11 april 2019 arrangerade Företagarna i Mark tillsammans med Marks 
kommun näringslivsdagen Marknäring. Årets upplaga är den andra i 
ordningen och Marks kommun vill tacka alla företagare, tjänstemän och 
politiker som deltog. Näringslivsdagen har kommit att bli en uppskattad 
mötesplattform för kommun och näringsliv. 

____________ 

 

 

 

 


