
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 1(6) 
 Näringslivsrådet  

 27/2–2020 

  

   

   

 

 Utdragsbestyrkande 

 

  
Plats och tid

 
Svansjö, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30 – 15.30 

  
Ordinarie  Lisa Dahlberg, Kommunstyrelsen 

  Anne Ludvigson, Ludvig Svensson Ludvigson Invest AB 

  Tomas Johansson, Kommunstyrelsen 

  Jörgen Lillieroth, TST Sweden AB 

  Peter Albinson, Building Future Institute 

  Hans Nilsson, Flygfrakt och Hajoms Utvecklings AB  

   

Övriga närvarande  Ej tjänstgörande ersättare 

  Mathias Eriksson, Företagarna i Mark 

  Henrik Zackrisson, Handel i Mark  

  Kurt Frilén, LRF  

  Tom Månsson, Markföretagens Intresseförening 

   

  Tjänstemän 

  Maya Saksi, Kommunikations- och näringslivschef 

  Malin Silow, Destinations- och landsbygdsutvecklare 

   

   

  

 

Utses att justera  

  

Justeringens plats och tid  

  

Underskrifter Sekreterare Malin Silow §  91–94 

     

     

 Ordförande Lisa Dahlberg   

     

     

 Justerande    
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Innehållsförteckning 

  

Näringslivsrådets ordförande öppnar sammanträdet § 91 

  

Näringslivsrådet informerar § 92 

  

Fokusområde: Kompetensförsörjning § 93 

  

NyföretagarCentrum Mark § 94 
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§ 91/2020 

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

 
Jenny Axinges, Catharina Johanssons och Jörgen Lillieroths mandatperiod i 
rådet har löpt ut. Jenny Axinge och Catharina Johansson hade inte möjlighet 
att närvara på sammanträdet. Ordförande tackar därför Jörgen Lilleroth för 
hans bidrag och engagemang i näringslivsrådet under hans mandatperiod.  

________________ 

§ 92/2020 

Näringslivsrådet informerar  
 
Information från Marks kommun 
Maya Hultgren Saksi, kommunikation- och näringslivschef, berättar att Marks 
kommun i år kommer att delta i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram. 
Programmets syfte är att förbättra det lokala företagsklimatet genom att 
utveckla arbetet kring ledarskap, kommunikation, digitalisering och 
myndighetsutövning. 
Utvecklingsprogrammet innehåller fyra träffar under året där kommunerna 
själva till viss del har möjlighet att styra programmets inriktning och 
utveckling. På träffarna kommer både utvalda tjänstepersoner och politiker 
att närvara.  
 
Ledamot Anne Ludvigson framhåller vikten av att Marks kommun integrerar 
Näringslivsprogrammet i arbetet med utvecklingsprogrammet. Ledamot Hans 
Nilsson lyfter att näringslivsrådet kan vara behjälpliga genom att ge respons 
kopplat till utvecklingsprogrammet ur ett lokalt näringslivsperspektiv.  
Ordförande Lisa Dahlberg instämmer och framhåller att det största arbetet 
görs lokalt. 
 
Näringslivsrådets andre vice ordförande, Tomas Johansson, lyfter fram att det 
ska anordnas en markanvisningstävling gällande Kinna Centrum under 2020. 
Information om tävlingen kommer att delges senare under året. Ledamot 
Anne Ludvigson betonar vikten av tydlig information och kommunikation 
gällande markanvisningstävlingen. Ordförande Lisa Dahlberg instämmer, och 
delger rådet information att en förstudie gällande parkeringslösningen i Kinna 
kommer genomföras. 

______________ 

§ 93/2020 

Fokusområde: Kompetensförsörjning 
Barn – och utbildningsförvaltningen presenter sin nya organisation under 
ledning av förvaltningschef Mari Sandell Molander. En av huvudpunkterna var 
att förvaltningen efterlyser medlemmar till en arbetsgrupp, där många 
branscher i kommunen är representerade för att lyssna på behovet kring 
kompetensförsörjning.  
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Mari Sandell Molander berättar om skolans kompetensförsörjning utifrån 
nedanstående perspektiv: 
 

Mari Sandell Molander informerar om förvaltningens nuläge och framtidsvision 
utifrån nedanstående bild:  
 
• Öka utbudet av yrkesutbildningar i kommunen  
• Utveckla Lärcentra med möjlighet till distansutbildningar  
• Öka möjligheterna till att skriva tentamen vid studier på annan ort  
• Samverkan med näringslivet för efterfrågade utbildningar som främjar 

matchning på arbetsmarknaden 
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Markus Ring, rektor på Marks gymnasieskola, presenterar hur kolan och 
näringslivet idag samarbetar genom Ung Företagsamhet, Näringslivsdagen, 
programråd och APL (arbetsplatsförlagt lärande). Markus Ring betonar värdet 
av ett nära och utvecklat samarbete med näringslivet och rådet instämmer.  
 
Christina Engström, verksamhetsutvecklare och Sara Dahlin, verksamhetschef 
på enheten för Arbetsmarknad och Integration delger rådet syftet med den 
nya enheten. Enheten ska vara en kompetens- och resursförstärkning inom 
arbetsmarknadsområdet, integration, vuxenutbildningen och SFI (Svenska För 
Invandrade). Enheten ska bland annat bidra till en ökad möjlighet att studera 
i individuella utbildningskedjor, och de efterfrågar ett ökat samarbete med 
näringslivet, bland annat i yrken med en utbredd brist på utbildad arbetskraft.  
 
Exempel på uppdrag enheten kommer arbeta med är: 
arbetsmarknadsfrågor, DUA, bidragsanställningar, flyktingmottagande/ 
bosättning, feriearbete, Naturvårdslaget, RAMS (Redo för arbetsmarknad och 
sysselsättning).  
 
På sikt ska enheten även hantera vuxenutbildning, SFI, SYV (Studie- och 
yrkesvägledning) och KAA (Kommunalt aktivitetsansvar).  
 
Sara Dahlin delger rådet förslag på aktiviteter som kan utföras tillsammans 
med näringslivet under år 2020 enligt nedanstående bild: 
 

 
Ledamöterna Anne Ludvigson och Mathias Eriksson framhåller att 
förvaltningen bör beakta näringslivsperspektivet i sitt arbete, att näringslivet 
uppskattar ett uttalat och strukturerat kontaktnät till förvaltningen.  
 
Mathias Eriksson efterfrågar hur förvaltningen arbetar med punkt 4a i 
näringslivsprogrammet ”Marks kommun ska utveckla skolan genom att 
upprätta digital plattform, skola/ näringsliv, från förskola till vuxenutbildning”. 
 
Vice ordförande Tomas Johansson, delger rådet att flera kommunala 
verksamheter inom Sjuhärads kommunalförbund Boråsregionen, valt att 
använda sig av portalen praktikplatsen.se. 
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Markus Ring önskar ta med frågan och arbeta vidare med den i den 
kommande arbetsgruppen.  
 
Rådet konstaterar, att ju bättre samsyn rådet har, desto bättre kan rådet 
påverka möjligheten att anpassa och utveckla utbildningar som eftersöks.  
 
Ordförande skickar med rådets ledamöter att eftersöka i sina organisationer, 
de personer de anser är bäst lämpade att sitta med i en arbetsgrupp för 
kompetensförsörjning, för att bidra till att realisera punkt 4 i 
näringslivsprogrammet.  
 
Mari Sandell Molander meddelar att hon önskar att gruppen kan ha sitt första 
möte under april.  
 
Rådet uppskattar presentationen från barn- och utbildningsförvaltningen och 
ser framemot ett fördjupat samarbete med förvaltningen. 
 
Ledamöterna kan inkomma med lämpliga förslag till Näringslivskontoret, som 
sedan vidarebefordrar till berörd tjänsteperson i kommunen. 
_____________ 

 

§ 93/2020 

NyföretagarCentrum Mark 

NyföretagarCentrum Sverige är en stiftelse vars uppdrag är att stimulera ökat 
nyföretagande. Ett lokalt NyföretagarCentrum i Marks kommun skulle bland 
annat innebära att de kommuninvånare som går i tankar att starta ett 
företag, eller nyligen har startat, erbjuds kostnadsfri och oberoende 
rådgivning från en allmänrådgivare som själv är företagare i allt som har med 
start och drift av företag att göra. 

Ordförande Lisa Dahlberg delger rådet, att Marks kommun har som ambition 
att medfinansiera NyföretagarCentrum Mark. Efter ett eventuellt beslut om 
medfinansiering, tar NyföretagarCentrum Sverige processen med etablering i 
kommunen vidare, med lokalt näringsliv i samråd med Marks kommun. 
Ledamöterna i rådet ger god respons.  

Ledamot Hans Nilsson berättar vidare, att för att få vara ett certifierat lokalt 
NyföretagarCentrum, ska över hälften av finansieringen komma från lokalt 
näringsliv. Ledamoten framhåller att rådets övriga ledamöter för vidare 
informationen inom sina respektive organisationer och nätverk. Ledamoten 
ska sedan inhämta näringslivets uppfattning i frågan.  

______________ 


