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POLICY FÖR MARKS KOMMUNS ARBETE MED 

NÄRINGSLIVSFRÅGOR 

Bakgrund  

Detta dokument syftar till att på ett övergripande plan ange målen med 
och inriktningen för kommunens hållning till och arbete med äringslivs- 
frågor. Policyn ska, och kan, inte ge några färdiga svar på alla frågor 
om arbetet utan ska betraktas som en plattform för vidare arbete med 
såväl näringslivsservice som mer övergripande frågor. En näringslivs- 
policy är levande och föränderlig över tiden, och bör därför revideras 
löpande. Den kompletteras också i många delar med planer och 
konkreta mål som vägledning i operativt arbete och projekt. 

Omfattning  

Policyn gäller för hela kommunens verksamhet, oavsett driftsform. 
Näringslivspolicyn ligger i linje med kommunens översiktsplan (ÖP) och 
det regionala tillväxtprogrammet. 

Syfte 

Syftet med näringspolicyn är att underlätta åtgärder för tillväxt av 
näringslivet i Mark genom en enad inriktning och samsyn på 
näringslivspolitiken. 

Mål 

Målet för kommunens arbete med näringslivsfrågor är att det ska bidra 

till att:  

 kommunens företagsklimat utvecklas och blir bättre,  

 fler arbetstillfällen skapas, 

 genom ökat samarbete mellan skola och näringsliv, skapa 

förutsättningar för god kompetensförsörjning. 

 vidareutveckla ett stabilt och väldifferentierat näringsliv,  

 lyfta fram vissa branschområden som bedöms ha speciellt goda 

förutsättningar, 

 underlätta samarbetet mellan kommunen och näringslivet för en 

samsyn om näringslivets betydelse och kommunens roll, 
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 förstärka profilen av Mark som en attraktiv etableringskommun för 

företag samt, 

 tydliggöra kommunens viljeinriktning och engagemang inom 

näringslivsområdet så att näringslivs- och sysselsättnings-

frågorna får en framskjuten plats i kommunens verksamhet och 

utveckling. 

Avgränsningar  

Marks kommun ska engagera sig inom hela näringslivsområdet. 

Ansvar  

Kommunfullmäktige 

 Fastställer policy för Marks kommuns arbete med 
näringslivsfrågor. 

Kommunstyrelsen 

 Fastställer riktlinjer för näringslivsarbetet 

 Följer arbetet genom att kommunledningskontoret årlig, i 
samband med årsredovisningen, lämnar skriftlig rapport om de 
pågående projekten. 

 Kommunstyrelsen ansvarar för uppföljning och utvärdering av 
denna policy. 

 Ansvarar för samverkan och samarbete med näringslivet genom 
näringslivsrådet. 

Alla styrelser och nämnder 

 Ansvarar för väl fungerande, snabb, effektiv och tillgänglig 
myndighetsutövning. 

 Ansvarar för att informera rådet om sin verksamhet, planerade 
förändringar samt åtgärder som kan få aktualitet för kommunens 
näringsliv. Synpunkter ska inhämtas från rådet i så tidigt skede 
att rådets synpunkter och förslag ska kunna påverka frågans 
handläggning i aktuell nämnd eller styrelse. 

Kommunledningskontoret 

 Ansvarar för att näringslivet snabbt, enkelt och lättillgängligt 
erbjuds en väg in i kommunen via kommunens näringslivskontor 
och näringslivssamordnare. 

 Ansvarar för övergripande arbetet med omvärlds-och  
tillväxtfrågor. 

 Ansvarar för övergripande marknadsföring av kommunen. 
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 Ansvarar för löpande näringslivsservice genom kommunens 
näringslivskontor och kommunens näringslivssamordnare. 

 Ansvarar för sekreterar- och kansliservice för näringslivsrådet. 

Utvärdering och giltighetstid 

Policyn ska utvärderas och revideras en gång per mandatperiod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


