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NÄRINGSLIVSPROGRAM
FÖR MARKS KOMMUN

Grunden till ett bättre  
företagsklimat



2 3

Del 1 

VISION 
Mark är känd som en attraktiv kommun.

En kommun där det är bra att bo och verka.
En kommun där livskvalitet står i fokus.

Det fullvuxna och livskraftiga trädet står  
som symbol för det som vi tillsammans kan  
åstadkomma när vi realiserar näringlivsprogrammet.
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DEL 2

STRATEGI FÖR TILLVÄXT 
Näringslivet i Marks kommun (bakgrund)
Näringslivet i Marks kommun kännetecknas av 
stor mångfald, både vad gäller företagens storlek 
och inriktning. Här finns allt från storföretag och 
koncerner till ett stort antal fåmansföretag. 

Kommunen präglas av en väl utvecklad entrepre-
nörsanda. Många av de textila företagen härstam-
mar från knalletraditionen och arbetar i dag på en 
global marknad med högteknologiska textilier och 
avancerad design. Här finns också många företag 
inom tillverkning, handel, bygg och utbildning 
samt vård och omsorg. I dagsläget finns cirka  
4 000 registrerade företag i kommunen. 

Med närhet till Göteborg, Varberg, Borås och 
Landvetter flygplats ligger Marks kommun också 
mitt i en av landets mest expansiva regioner. 

Näringslivsprogrammet har arbetats fram i sam-
verkan med vårt lokala näringsliv. Tillsammans 
ska kommun och näringsliv verka för att nå de sju 
uppsatta punkterna som finns beskrivna nedan.

Hur uppnår vi kommunens vision och mål? 
För att nå visionen har kommunen satt upp  
konkreta mål som fungerar som steg på vägen. 

I arbetet med målen används olika verktyg. Vissa 
kan vi själva styra över, andra har vi mindre infly-
tande över och ibland har vi inget inflytande alls.

Genomförande
Strategin utgår från Näringslivsprogrammets mål.
Metodiken är agil, vilket innebär att vi ständigt 
anpassar arbetet efter tillgängliga resurser och  
förändringar i omvärlden. På så sätt uppnås  
största möjliga effekt.

Inledningsvis fokuserar vi arbetet på att ta fram 
prioriteringar, roller, ansvar och eventuell resurs-
fördelning. Därefter delas arbetet in i teman för 
att få ett så brett genomslag som möjligt.

Uppföljning
Stor vikt kommer att läggas på benchmarking vil-
ket i praktiken innebär att vi för varje prioritering 
aktivt söker upp goda externa exempel och mäter 
vårt arbete mot liknande satsningar.  

Jämförelsen sker med hjälp av olika indikatorer 
och offentlig data. På så sätt kan vi dels skapa 
tidsserier redan vid uppstart och dels bjuda in  
andra kommuner och organisationer till samverkan. 

Prioriteringar 
Allt arbete som genomförs inom ramen för närings- 
livsprogrammet syftar till att höja våra invånar-
es livskvalitet, förstärka attraktionskraften hos 
våra organisationer, näringslivet och kommunen 
samt utveckla gränsöverskridande och berikan-
de samarbeten. De tre elementen livskvalitet, 
attraktionskraft och samarbeten genomsyrar hela 
näringslivsprogrammet. 

PRIORITERINGAR
 

• Livskvalitet

• Attraktionskraft

• Samarbeten

Växten som planteras och trädgårdsredskapen 
vid sidan om symboliserar de strategiska  
elementen i näringslivsprogrammet. 
“Det vi sår idag, kan vi skörda i morgon”. 
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Strukturbild Mark

För att möta de utmaningar  
som Mark står inför behöver  
en stark struktur skapas där vi drar nytta 
av läget i regionen och tar vara på växt-
kraft där potential finns. Strukturbilden 
bygger på Marks nuvarande förutsättning-
ar och förstärker  
de viktiga regionala sambanden. 

Strukturbilden är hämtad  
från Översiktsplan för Marks kommun. 
Antagen av Kommunfullmäktige 2017-04-
20 § 43.
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Mål 1 
Antal invånare:

37 600

Mål 2 
Näringslivsklimat:

50

Mål 3 
Antal nya bostäder:

1 430

Mål 4 
Skolranking:

30

Mål 5 
SKL, Löpande insikt:

75

MÅL 2030

Mål, mätbarhet och uppföljning

Folkmängden i Marks kommun uppgick under 2018 års andra 
kvartal till 34 592 personer. Målet 2030 är att folkmängden 
uppnår 37 600 personer.

Det här målet baseras på Svenskt Näringslivs årliga ranking 
över det lokala företagsklimatet som mäts inbördes mellan  
Sveriges 290 kommuner. För 2030 är målet en rankning på 50.
2018 års placering: 190

Baserat på Marks kommuns bostadsförsörjningsprogram 
(2016-2030) är målet att under perioden bygga totalt 1 430 nya 
bostäder.

Måttet som används här är meritvärdet hos de elever som 
avslutat årskurs 9. Ett meritvärde på 30 är målet 2030.
Nuläge: 88

Här mäts myndighetsutövningen inom olika områden, till 
exempel bygglov, markupplåtelse, serveringstillstånd, miljötill-
syn och brandtillsyn. Målet är ett indexvärde på 75 år 2030.
Marks kommun fick indexvärdet 49 i 2017 års undersökning.

FOKUSOMRÅDEN FÖR NÄRINGSLIVS- 
UTVECKLING I MARKS KOMMUN 
 

• Infrastruktur

• Centrumbildningar

• Kompetensförsörjning  

• Entreprenörskap  

VIKTIGA STÖDDOKUMENT 

• Översiktsplan

• Bostadsförsörjningsprogram 

• Attraktivitetsplan 

• Näringslivsprogram med handlingsplan

• Regionala och nationella infrastruktur- 
planer

• Strukturbild Marks kommun

• VG2020 - strategi för tillväxt och  
utveckling

Sju punkter för näringslivsutveckling  
– målbild 2030  
Kommunens näringslivsarbete bygger på priori-
terade områden som sammanfattas i sju punkter, 
där kommunen ska
1. underlätta för företagande

2. bilda och utveckla nätverk

3.  se till att infrastrukturen möter dagens och 
framtidens behov

4. utveckla skolan

5.  utveckla centrummiljöer längs med de  
prioriterade stråken enligt strukturbilden

6.  utveckla Kinna som central knutpunkt enligt 
strukturbilden

7. öka Marks attraktionskraft.

I del 3 nedan utvecklas de här punkterna till en 
handlingsplan för tillväxt. 

För att nå målen längre fram behövs enighet och 
långsiktighet som sträcker sig över mandatperi-
oderna samt en tydlig ansvarsfördelning mellan 
kommunen, dess olika förvaltningar och näringslivet.  
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DEL 3

HANDLINGSPLAN  
FÖR TILLVÄXT 

Handlingsplanen för tillväxt utgår från strategin för tillväxt (se sidan 5) och innehåller sju punkter med 
totalt 32 prioriterade underpunkter. 

Tabellen nedan visar hur de fyra fokusområden som nämns i strategin hör ihop med handlingsplanens 
sju genomförandepunkter, som beskrivs närmare på nästa uppslag. För att det ska bli mer överskådligt 
anges även nyckelord till respektive fokusområde.

Fokusområde Nyckelord
Koppling till handlingsplanens sju punkter

1 2 3 4 5 6 7

Infrastruktur

Transporter
Exploatering
Information
Kommunikation
Nätverk
Arbetsmarknad

Centrumbildningar

Trygghet
Bebyggelse
Kluster
Arbetsmarknad

Kompetensförsörjning

Utbildning
Entreprenöriellt lärande
Företagskontakter
Forskning

Entreprenörskap

Innovation
Service
Design
Upplevelse
Varumärke
Enkelhet
Ärendehantering

Nuläge
För ytterligare information, nulägesbeskrivning och redogörelse för ansvarsfördelning under genomför-
andefasen av respektive fokusområde, besök mark.se/naringslivsprogram. 

Precis som en växt behöver solljus och vatten för  
att växa, krävs handlingskraft för att näringslivs- 
programmet ska förverkligas. Vattenkannan  
symboliserar de konkreta insatser som inryms i 
näringslivsprogrammets handlingsplan. 



Vi ska utveckla centrummiljöer längs 
med de prioriterade stråken enligt  
strukturbilden* genom att 
a.  bygga bort genomfarten där länsväg 

156 går genom Skene och där utveckla 
centrummiljön

b.  utveckla stråkmiljöer genom att skapa 
detaljerade utvecklingsplaner med 
tydliga planer för bostadsutveckling, 
skola, vård och andra kommunala 
funktioner. Dessa planer upprättas 
i fyra delar: Fritsla, Hyssna-Sätila, 
Björketorp-Horred och Torestorp- 
Älekulla-Öxabäck 

c.  skapa en översiktlig plan för utveck-
ling av detaljhandeln.

*Strukturbilden finns att se på sidan 6.

5 Vi ska utveckla Kinna som den centrala 
knutpunkten enligt strukturbilden*  
genom att
a.  göra Kinna till en levande mötesplats 

och attraktiv centralort där vi förverk-
ligar planerna kring Saharaområdet 
med ny skola, kulturhus, multihall/
arena, blomstrande handel, och  
centrala bostäder

b.  verka för att bygga ihop Kinna, Skene 
och Örby

c.  smycka och skapa trivsamma miljöer  
i centrum.

*Strukturbilden finns att se på sidan 6.

6 Vi ska öka Marks attraktionskraft  
genom att 
a. öka antalet bostäder av alla  
 upplåtelseformer 

b.  skapa bostadsområden i trivsamma 
miljöer nära vatten, friluftsliv och 
centrumfunktioner

c.  ta vara på och utveckla vårt starka 
föreningsliv, breddidrott och rörliga 
friluftsliv

d.  hålla föreningarnas hyror för lokaler  
till lägsta möjliga nivå

e.  utveckla idrottsplatser, badplatser och 
parker samt skapa och främja utveck-
ling av attraktionsanläggningar, cykel- 
och vandringsleder

f.  tillsammans med besöksnäringen 
utveckla näringen och synliggöra kom-
munen för både besökare och invånare.

7
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SJU PUNKTER FÖR ATT FÖRVERKLIGA MARK 2030

Marks kommun 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 till-
växtfrågor

d.  tydliggöra och beskriva den kommu-
nala processen inom viktiga områden 
för näringslivet, till exempel bygglov, 
upphandling, tillsyn och tillstånd

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

1 Vi ska bilda och utveckla nätverk  
genom att 
a.  underhålla och främja befintliga  

lokala, delregionala och regionala 
nätverk

b.  förstärka samarbetet mellan privata 
och offentliga aktörer

c.  utveckla kontakter med universitet  
och högskolor.

2 Vår infrastruktur ska möta dagens och 
framtidens behov genom att vi ska 
a.  verka för bra och säker kommunika-

tion och kollektivtrafik enligt Marks 
strukturbild

b.  nå det nationella bredbandsmålet att 
95 procent av alla hushåll och företag 
bör ha tillgång till bredband om minst 
100 Mbit/s år 2020

c.  integrera Mark med regionen genom 
att aktivt verka för genomförandet av 
Västra Götalands Infrastrukturplan 
2018–2029 och att…

I. länsväg 156 byggs ut till en   
 mötesfri väg

II.  fortsatta förbättringsåtgärder 
genomförs för riksväg 41

III. standarden på Viskadalsbanan   
 återställs.

3 Marks kommun ska utveckla skolan  
genom att 
a.  upprätta en digital plattform för  

samverkan mellan skola och närings-
liv hela vägen från förskola till  
vuxenutbildning

b.  utöka och tillgängliggöra UF-företag 
för fler gymnasieprogram  

c. utöka antalet praktikplatser

d.  upprätta en företagarbank med enga-
gerade företagare för att 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 syste-
matisk samverkan mellan utbildning, 
arbetsförmedling, kommun och  
näringsliv.

4
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DEL 4

UPPFÖLJNING OCH 
RAPPORTERING 

Arbetet med att förverkliga näringslivsprogrammet sker agilt, vilket får till följd att prioriteringar av 
fokusområden ses över löpande men också mer genomgående inför varje verksamhetsår. 

För uppföljning och rapportering av handlingsplanens sju punkter med tillhörande 32 underpunkter för 
respektive fokusområde, se mark.se/naringslivsprogram.

Uppföljning och rapportering utgör en viktig del i 
näringslivsprogramnmet. Åkern symboliserar både 
de frukter som vi kan skörda av programmet, men 
ocskå vikten av ett helhetsperspektiv. 
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MARKS KOMMUN
Postadress: Marks kommun, 511 80 Kinna

Besöksadress: Boråsvägen 40, 511 54 Kinna
Telefon: 0320 21 70 00 E-post: markskommun@mark.se

Marks kommun riktar ett stort tack till näringslivsrådets 
ledamöter, som i mycket hög utsträckning har bidragit till 
näringslivsprogrammet för Marks kommun.

Näringslivsrådet i Marks kommun enades under samman- 
trädet den 15 december 2018 om att ett näringslivsprogram 
behövs för att tydliggöra kommunens viljeinriktning i närings-
livsfrågor. En arbetsgrupp i näringslivsrådet tillsattes och 
ett förslag på näringslivsprogram presenterades på rådets 
sammanträde den 14 mars 2018. Den 28 mars 2019 antog 
kommunfullmäktige Del 2, Strategi för tillväxt, som ingår i 
näringslivsprogrammet för Marks kommun. 

Tillsammans ska nu kommun och näringsliv verka för att 
realisera Näringslivsprogrammet för Marks kommun. 


