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Remiss av förslag till Näringslivsprogram för Marks 
kommun 
 
Marks kommuns Näringslivsråd har efter beslut i rådet i december 

2017 arbetat fram ett förslag till Näringslivsprogram. Programmet 

syftar till att förbättra Marks näringslivsklimat och innehåller ett 

antal förslag på konkreta åtgärder. Rådets arbetsgrupp har utgått 

från tidigare beslutade styrdokument som på ett konkret sätt har 

målsatts. Sju punkter kopplar till de fyra fokusområden som rådet 

utsett till kommunens viktigaste förbättringsområden.  

 

Vi behöver nu få in synpunkter från berörda på förslaget och 

kommunstyrelsens arbetsutskott har därför beslutat om att skicka 

ut förslaget på remiss. För att få största möjliga förankring låter vi 

detta ske med ett öppet remissförfarande.  

 

Slutligt beslut kommer att fattas av kommunfullmäktige 

 

Förslaget finns tillgängligt på kommunens hemsida: www.mark.se 

Skicka svar till ks@mark.se. 

 

Sista svarsdatum är 2018-09-30. 

 

Välkomna med era synpunkter! 

 

Tomas Johansson (M)  Lisa Dahlberg (S) 

Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens vice 

ordförande 



          

Dokumenttyp 
 

Fastställd av 
 

Beslutsdatum 
 

Giltig till 
 

Dokumentansvarig 
 

Gäller för 
 

Granskad/ reviderad Diarienr. 
 

 

Sida 1(6) 

 

 

 

 

Förslag till Näringslivsprogram för Marks kommun  
Ett näringslivsprogram för ett bättre företagsklimat  

1. Om Marks kommun och näringslivet i Mark  
 
Näringslivet i kommunen kännetecknas av mångfald gällande såväl 

företagens storlek som inriktning. Här finns allt från stora 

företag/koncerner till ett stort antal en – och fåmansföretag. 

Kommunen präglas av en väl utvecklad entreprenörsanda. Många av 

de textila företagen härstammar från knalletraditionen och arbetar 

idag på en global marknad med högteknologiska textiler och design. 

I kommunen återfinns många företag inom tillverkningsindustrin, 

handel, bygg och utbildning och vård- och omsorg. I kommunen 

finns cirka 4000 företag registrerade.  

Med närheten till Göteborg, Varberg, Borås och med närheten till 

Landvetter flygplats ligger Marks kommun mitt i en av landets mest 

expansiva regioner.  

2. Vision och mål  

 
 

 
Mark är känd som en attraktiv kommun. 

En kommun där det är bra att bo och verka. 

En kommun där livskvalitet står i fokus. 

 

 

• År 2030 är vi 37 100 invånare och ökningstakten är 1% per år 

• Vi har en mötesfri 156: a, förbättrad R41: a och Viskadalsbanan 
är återställd 

• Våra skolor rankas bland de 10% främsta i Sverige 

• Vårt företagsklimat rankas som topp 50 i Svenskt Näringslivs 
ranking 
 

• Samtliga mål ska uppnås år 2030. I avsnitt Delmål, mätbarhet 
och uppföljning anges nyckeltal för övergripande måluppfyllelse 

Vision 

Mål  
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3. Hur uppnår vi vision och mål?  
 
Genom enighet och långsiktighet över mandatperioderna når vi 
vision och mål, samt genom tydlig ansvarsfördelning mellan 
kommunen, dess förvaltningar och näringslivet.  

 

• Viktiga mål- och styrdokument:  

• Översiktsplan 

• Bostadsförsörjningsprogram  

• Attraktivitetsplan  

• Näringslivsprogram med handlingsplan 

• Regionala och nationella infrastrukturplaner 

• Strukturbild Marks kommun 

 

 

 

 

 

 

 

Strukturbild Mark 
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4. Delmål, mätbarhet och uppföljning  

 

  

Mål 1 Antal invånare 

Mål 2 Näringslivsklimat: Baseras på Svenskt näringslivs årliga 
ranking över det lokala företagsklimatet. Målet mäts inbördes 
mellan Sveriges 290 kommuner.  

Mål 3 Antal nya bostäder: Nyckeltalet baseras på 
Bostadsförsörjningsprogrammet (2016-2030) med målet att 
under perioden totalt bygga 1430 nya bostäder.  

Mål 4 Skolranking:  
Meritvärde hos elever som avslutat årskurs 9.  

Mål 5 SKL-löpande insikt: 

Mäter myndighetsutövningen inom områden såsom, bygglov, 
markupplåtelse, serveringstillstånd, miljötillsyn och brandtillsyn. 

 

5. Fokusområden för näringslivsutveckling i Marks kommun  
 

• Infrastruktur  

• Centrumutveckling  

• Samverkan skola-näringsliv  

• Kommunens attraktionskraft  

 

6. 7 punkter för att förverkliga Mark 2030  
 

1. Vi ska underlätta för företagande genom att:  

a. Marknadsföra industriområden samt planlägga nya 
områden 

b. Aktivt skapa och utveckla relationer med företag för 
att få dem att etablera sig i Mark 

  2017 2022 2026 2030 
Antal invånare 34 484 35 700 36 700 37 600 
Näringslivsklimat 224  100  75 50  
Antal nya bostäder  95 475 380  380  
Skolranking  89  70  50  30 
SKL-  löpande insikt 49 65 70 75 
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c. Stärka samarbetet med organisationer inom det 
lokala innovationsklustret som arbetar med 
utveckling och tillväxtfrågor 

d. Tydliggöra och beskriva den kommunala processen 
inom viktiga områden för näringslivet såsom, 
bygglov, upphandling, tillsyn och tillstånd. 

e. Verka för en snabb, effektiv och enkel 
myndighetsutövning.  

 

2. Vi ska bilda och utveckla nätverk genom att:  

 

a. Underhålla och utveckla befintliga lokala, 
delregionala och regionala nätverk 

b. Förstärka samarbetet mellan privata och offentliga 
aktörer 

c. Utveckla kontakter med universitet och högskolor 

 

3. Vår infrastruktur ska möta dagens och framtidens behov 
genom att:  

 

a) Verka för bra och säker kommunikation och 
kollektivtrafik enligt Marks strukturbild 

b) Nå det nationella bredbandsmålet att 90 procent av 
alla företag och hushåll har minst 100 Mbit/s år 
2022 

c) Integrera Mark med regionen genom att aktivt verka 
för att Västra Götalands Infrastrukturplan 2018-
2029 realiserad och… 

I. Väg 156 byggs ut till en mötesfriväg 

II. Fortsatta förbättringsåtgärder f för R41 

III. Återställande av standarden på 
Viskadalsbanan  

 

4. Vi ska utveckla skolan genom att:  

 

a) Upprätta en digital plattform för samverkan mellan 
skola- näringsliv från förskola till vuxenutbildning.  

b) UF-företag utökas och tillgängliggörs för fler 
gymnasieprogram   

c) Praktikplatser utökas 
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d) Utveckla en företagarbank med engagerade 
personer som vill engagera sig som jobbmentor och 
bygga broar mellan näringsliv och grundskola. 

e) Öka samverkan mellan kommunen och högskola, 
universitet och forskning 

f) Verka för nyanländas etablering på 
arbetsmarknaden genom mer systematisk 
samverkan mellan utbildning, arbetsförmedling, 
kommun och näringsliv.  

 

5. Vi ska utveckla centrummiljöer utefter de prioriterade 
stråken enligt strukturbilden genom att:  

 

a) Bygga bort genomfart av 156 genom Skene och 
utveckla centrummiljön 

b) Utveckla stråkmiljöer genom att detaljerade 
utvecklingsplaner skapas för orter i stråk med 
tydliga planer om vilka samhällsfunktioner inom 
skola, vård, kommunala funktioner samt 
utvecklande av bostadsutveckling. Dessa planer 
upprättas i 3 delar med Fritsla, Hyssna-Sätila och 
Björketorp – Horred som olika delar 

c) Skapa en översiktlig plan för utveckling av 
detaljhandel 

 

6. Vi ska utveckla Kinna som den centrala knutpunkten enligt 
strukturbilden genom att: 

 

a) Kinna blir en levande mötesplats och attraktiv 
centralort där vi förverkligar planerna kring Sahara 
området med ny skola, kulturhus, multihall/arena, 
blomstrande handel, och centrala bostäder.   

b) Verka för att bygga ihop Kinna, Skene och Örby  

c) Utsmyckning samt skapa trivsamma miljöer  

 

7. Vi ska öka Marks attraktionskraft genom att:  

 

a) Öka antalet bostäder av alla upplåtelseformer  

b) Skapa centrala villaområden i trivsamma miljöer 
nära vatten, friluftsliv och centrumfunktioner 

c) Ta vara på och utveckla vårt starka föreningsliv, 
bredd idrott och rörliga friluftsliv 



                      Sida 6(6) 

 

 

d) Hyror för lokaler/ytor för föreningar ska va till lägsta 
möjliga kostnad 

e) Utveckla idrottsplatser, badplatser och parker samt 
skapa och främja utvecklingen av 
attraktionsanläggningar liksom även cykel- och 
vandringsleder.  

f) Utveckla besöksnäringen tillsammans med näringen 
för att synliggöra kommunen såväl för besökare som 
för invånare. Vårda och utveckla ekoturism  

 

 

 

 

 

 

 



Näringslivsprogram för Marks kommun



• Näringslivet i kommunen kännetecknas av mångfald 

gällande såväl företagens storlek som inriktning. Här finns 

allt från stora företag/koncerner till ett stort antal en – och 

fåmansföretag. Kommunen präglas av en väl utvecklad 

entreprenörsanda. Många av de textila företagen 

härstammar från knalletraditionen och arbetar idag på en 

global marknad med högteknologiska textiler och design. I 

kommunen återfinns många företag inom 

tillverkningsindustrin, handel, bygg och utbildning och 

vård- och omsorg. I kommunen finns cirka 4000 företag 

registrerade. 

• Med närheten till Göteborg, Varberg, Borås och med 

närheten till Landvetter flygplats ligger Marks kommun mitt 

i en av landets mest expansiva regioner. 

Om Marks kommun och näringslivet i Mark



Vision och mål

Mark är känd som en attraktiv kommun.

En kommun där det är bra att bo och 

verka.

En kommun där livskvalitet står i fokus.

Vision

• År 2030 är vi 37 100 invånare och ökningstakten är 

1% per år

• Vi har en mötesfri 156: a, förbättrad R41: a och 

Viskadalsbanan är återställd

• Våra skolor rankas bland de 10% främsta i Sverige

• Vårt företagsklimat rankas som topp 50 i Svenskt 

Näringslivs ranking

Mål 

Samtliga mål ska uppnås år 2030. I avsnitt Delmål, mätbarhet och 

uppföljning anges nyckeltal för övergripande måluppfyllelse.



Hur uppnår vi vision och mål? 

Genom enighet och långsiktighet över mandatperioderna 

når vi vision och mål, samt genom tydlig ansvarsfördelning 
mellan kommunen, dess förvaltningar och näringslivet. 

• Viktiga mål- och styrdokument: 

✓ Översiktsplan

✓ Bostadsförsörjningsprogram 

✓ Attraktivitetsplan 

✓ Näringslivsprogram med handlingsplan

✓ Regionala och nationella infrastrukturplaner

✓ Strukturbild Marks kommun

Strukturbild



Delmål, mätbarhet och uppföljning

2017 2022 2026 2030
Antal invånare 34 484 35 700 36 700 37 600

Näringslivsklimat 224 100 75 50 

Antal nya bostäder 95 475 380 380

Skolranking 89 70 50 30

SKL- löpande insikt 49 65 70 75

Mål 1 Antal invånare

Mål 2 Näringslivsklimat: Baseras på Svenskt näringslivs årliga ranking 

över det lokala företagsklimatet. Målet mäts inbördes mellan Sveriges 290 

kommuner. 

Mål 3 Antal nya bostäder: Nyckeltalet baseras på 

Bostadsförsörjningsprogrammet (2016-2030) med målet att under 

perioden totalt bygga 1430 nya bostäder. 

Mål 4 Skolranking: 

Meritvärde hos elever som avslutat årskurs 9. 

Mål 5 SKL-löpande insikt:

Mäter myndighetsutövningen inom områden såsom, bygglov, 

markupplåtelse, serveringstillstånd, miljötillsyn och brandtillsyn.



Fokusområden för näringslivsutveckling i Marks kommun

Infrastruktur

Centrumutveckling

Samverkan skola-näringsliv

Kommunens attraktionskraft



1. Vi ska underlätta för företagande genom att:

a) Marknadsföra industriområden samt planlägga 

nya områden

b) Aktivt skapa och utveckla relationer med företag 

för att få dem att etablera sig i Mark

c) Stärka samarbetet med organisationer inom det 

lokala innovationsklustret som arbetar med 

utveckling och tillväxtfrågor

d) Tydliggöra och beskriva den kommunala 

processen inom viktiga områden för näringslivet 

såsom, bygglov, upphandling, tillsyn och tillstånd.

e) Verka för en snabb, effektiv och enkel 

myndighetsutövning. 

7 punkter för att förverkliga Mark 2030 



2. Vi ska bilda och utveckla nätverk genom att:

a) Underhålla och utveckla befintliga lokala, 

delregionala och regionala nätverk

b) Förstärka samarbetet mellan privata och 

offentliga aktörer

c) Utveckla kontakter med universitet och högskolor

7 punkter för att förverkliga Mark 2030 



3. Vår infrastruktur ska möta dagens och framtidens 

behov genom att:

a) Verka för bra och säker kommunikation och 

kollektivtrafik enligt Marks strukturbild

b) Nå det nationella bredbandsmålet att 90 procent av 

alla företag och hushåll har minst 100 Mbit/s år 2022

c) Integrera Mark med regionen genom att aktivt verka 

för att Västra Götalands Infrastrukturplan 2018-2029 

realiserad och…

I. Väg 156 byggs ut till en mötesfriväg

II. Fortsatta förbättringsåtgärder f för R41

III. Återställande av standarden på Viskadalsbanan 

7 punkter för att förverkliga Mark 2030 



4. Vi ska utveckla skolan genom att:

a) Upprätta en digital plattform för samverkan mellan 

skola- näringsliv från förskola till vuxenutbildning. 

b) UF-företag utökas och tillgängliggörs för fler 

gymnasieprogram 

c) Praktikplatser utökas

d) Utveckla en företagarbank med engagerade personer 

som vill engagera sig som jobbmentor och bygga broar 

mellan näringsliv och grundskola.

e) Öka samverkan mellan kommunen och högskola, 

universitet och forskning

f) Verka för nyanländas etablering på arbetsmarknaden 

genom mer systematisk samverkan mellan utbildning, 

arbetsförmedling, kommun och näringsliv. 

7 punkter för att förverkliga Mark 2030 



5. Vi ska utveckla centrummiljöer utefter de 

prioriterade stråken enligt strukturbilden genom att:

a) Bygga bort genomfart av 156 genom Skene och 

utveckla centrummiljön

b) Utveckla stråkmiljöer genom att detaljerade 

utvecklingsplaner skapas för orter i stråk med tydliga 

planer om vilka samhällsfunktioner inom skola, vård, 

kommunala funktioner samt utvecklande av 

bostadsutveckling. Dessa planer upprättas i 3 delar 

med Fritsla, Hyssna-Sätila och Björketorp – Horred 

som olika delar

c) Skapa en översiktlig plan för utveckling av 

detaljhandel

7 punkter för att förverkliga Mark 2030 



6. Vi ska utveckla Kinna som den centrala 

knutpunkten enligt strukturbilden genom att:

a) Kinna blir en levande mötesplats och attraktiv 

centralort där vi förverkligar planerna kring Sahara 

området med ny skola, kulturhus, multihall/arena, 

blomstrande handel, och centrala bostäder.  

b) Verka för att bygga ihop Kinna, Skene och Örby 

c) Utsmyckning samt skapa trivsamma miljöer

7 punkter för att förverkliga Mark 2030 



7. Vi ska öka Marks attraktionskraften genom att:

a) Öka antalet bostäder av alla upplåtelseformer 

b) Skapa centrala villaområden i trivsamma miljöer nära 

vatten, friluftsliv och centrumfunktioner

c) Ta vara på och utveckla vårt starka föreningsliv, bredd 

idrott och rörliga friluftsliv

d) Hyror för lokaler/ytor för föreningar ska va till lägsta 

möjliga kostnad

e) Utveckla idrottsplatser, badplatser och parker samt 

skapa och främja utvecklingen av 

attraktionsanläggningar liksom även cykel- och 

vandringsleder. 

f) Utveckla besöksnäringen tillsammans med näringen 

för att synliggöra kommunen såväl för besökare som 

för invånare. Vårda och utveckla ekoturism 

7 punkter för att förverkliga Mark 2030 


