
ATTRAKTIVITETSPLAN
PROCESS & ÅTGÄRDSLISTA



BILAGA

Arbetsmoment
• Research och sammanställning av befintligt 

material (politisk vision, regional ut-
vecklingsplan, nämndplan, kärnvärden, 
fokusområden, vardagslivskartläggning, 
översiktsplan mm). Ligger till grund för 
attraktivitetsplanens inriktning och ställ-
ningstaganden.

• Placebrandingövning där kommunanställda 
i omgångar funderat över Marks kommun 
utifrån kategorierna konflikt, fysik, 
personlighet, kultur, självbild och relation. 
Resultatet sammanställdes och redovisas 
i värdeprismorna på nästa sida. Ligger till 
grund för attraktivitetsplanens utvecklings-
områden.

• Förankring och justering av materialet, 
input från  olika parter (förvaltningar, 
näringsliv osv). Ligger till grund för 
strategier och åtgärder inom attraktivitets-
planens utvecklingsområden. 

Aktiviteter
• Arbetsmöten

• Placebrandingworkshops med kommunan-
ställda

• Kommunal chefsdag - presentation och 
workshop

• Näringslivsmöte - presentation och 
dialogmöte
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Attraktivitetsplanens tre utvecklingsområden samlar 
kommunens framtida utvecklingsfrågor och förtydligar 
det strategiska arbetet. Utvecklingsområdena 
överlappar varandra och flera utvecklingsfrågor 
återkommer inom mer än ett utvecklingsområde.  

ARBETSPROCESS
Attraktivitetsplanen har tagits fram under 2014-2015 av FOJAB arkitekter och kommun-
ledningskontoret i Marks kommun. Kommunens förvaltningar har deltagit i arbetets olika 
skeden, antingen som deltagare i arbetsgruppen eller i samband med presentationer av 
materialet vid workshops och arbetsmöten. Kommunanställda och näringslivsrepresentanter 
har deltagit genom workshops medan Markinvånarnas och företagarnas perspektiv har 
representerats av kommunens vardagslivskartläggning från 2011.  

till Attraktivitetsplan för Marks kommun
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Bruksmentalitet

Kontraster - smörgåstårta och chai-té

Arbetarkultur

Avvisande mot utbildning

Folkligt
Kreativ kulturbygd

Mazarin och kanelbulle

Hemlagat

Låg boendekostnad ger pengar till annat

Prisvärt

Stor fisk i liten skål

Spetsdesign

Schyssta typer

Hund som husdjur

Robotgräsklippare

Lillebror

Mycket kvalitet för pengarna

Får mycket gjort

Korta beslutsvägarBas för pendling och utflykter

Showroom för världsledande design

Det lilla extra

Prisvärda hus

Kasthall

Sätila of Sweden

Horreds möbler
Ludvig Svenssons

Almedahls

Kulturhuset i Skene

Förläggargårdar och förläggartradition

Unik plats med unika produkter

Bilkultur
Mångsysslare - Knallekultur

Design

Knalleland

Mattan har flyttat upp på väggen

Bilnostalgi - motorintresse

Möbler

Textil- och konsthantverk

Hantverk

Rydals museum - spinneri och brukshistoria

Kärringarallyt

Kulturarv

Rikt föreningsliv

Byalag

Bygdelag

Fritsla-hipster

Kulturbohem

“Det är synd att inte klaga”

Könstraditionellt

Jante

Reser mycket
Intolerans

Trädgårdsintresserade

Naturmänniskor

Kyrklig

Företagare

Entreprenörer

Engagemang i allt

Vänliga

Starka byalag/föreningar - män 50+

Hasse Karlsson - fotograf, kulturperson

Utgångspunkt/Utgångsläge

Bjuda in mer - varandra och nya

Fina trädgårdar
Välskötta hem

Komma ut i naturen med dalgångar och sjöar

Musik/Design/Nostalgi - Rockabillycafé 

Bokcafé - Kulturcafé

Stor arbetsmarknad inom en timmes avstånd

Pendlingskommun - in och ut

Mycket bra kommunalt samarbetsklimat där 1+1=3 

Bas i Mark

Närhet och gemenskap inom orterna

Långdragna konflikter inom orterna

Nära men långt borta...

Höga tjänstemän bor inte här utan pendlar in

Natur- och kulturarv med potential för tillväxt/förändring

Inte bygga högt men bo nära

Långsinthet

Landsbygdsutveckling kontra förtätning

Orter - rivalitet

“Det var bättre förr”-attityd

Otydligt kommuncentrum

Barriärer - väg 41, 156:an, järnvägen

Tillräckligt långt bort - egen identitet

Fik på brädgården

Varierade boendemiljöer

Byar i byn

Tillgängliggöra vatten

Gör baksidor till framsidor

Bilberoende

MBAB - Duktigt kommunalt bostadsbolag

Natur och utemiljö

Småskaligt

Geografiskt centrum

Utspridda orter

Storån

Surtan

Häggån

Viskan

Varierat vattenlandskap

Kulturhistoria (Fritsla)

Tillräckligt nära arbete, natur och sjöar

Vacker rikt varierad natur och landskap

Eget tema - Utemiljöns roll?

Textilproduktion och utveckling

Brist på öppenhet

Någonting annat

Det lilla brukssamhället

Köpmansby

Jordbruksbygd

“Ensam är stark” kontra kollektivism

Utsikt

Drivkraft och vilja

Pensionärsparadis

Sommarort

Sverige

Föreningsmänniskor

Dans

Plikttrogna

Landsbygd

Skog

Vatten - potential: rodd, segel, långfärdsskridskor, sport

Mitt i en storstadsregion

Järnväg

Aktiviteter

Badplatser

Miljö

Tomma butiker
MADE IN MARK
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Frisk luft

Vackert

Bra läge med närhet till Göteborg, Borås och Varberg

Fin natur

Mycket bra tillgänglighet till friluftsliv och natur

Mycket insprängd natur och gott om utrymme i samhällena

Fantastisk landsbygdsbebyggelse

På andra sidan Viskan-tänket. Tankar som hänger 
kvar att det finns ett inbyggt fiendeskap.

Nya generationer

Alla flyr Kinna på sommaren

Nedläggningsdrabbade verksamheter = brist på jobb

Förändringsobenägna

Fysiska barriärer genom större vägar och järnväg, 
Viskadalsbanan, 41 och 156.

"Utböling"-tänk

Inte bra pendlingsmöjligheter 
till Kungsbacka.

Brist på kvällsöppna aktiviteter, t.ex restaurang och fik som är öppna 
efter kl 18. Konkurrens med Borås och Göteborg.

Bra pendlingsmöjligheter till 
Borås, Varberg och Göteborg

Närhet till människor

Bra möjligheter att handla 
lokalt

Närhet till allt, affärer m.m
Nära till jobbet

Trygghet för barnen
Uppvuxen i kommunen

Partner kommer från kommunen

Dålig självbild av sin kommun

Inte lillebrorkomplex - 
boråsare kan man inte vara

Kul med små lokala biografer
Textilkultur

Konstnärsbygd - många konstnärer som bor här

Bra gym- och träningsmöjligheter

Arbetarkultur

Avsaknad av bra bostadsområden

Kreativa människor

Jantedrabbat

Jag är stolt över att vara Markbo

Arbetare och hantverkare - inte så mycket tjänstemän, de pendlar mer hit

Yngre generationen mer öppen

Naturmuppar och orienterare

Många fina destinationer
- Hyltenäs kulle
- Torkels gömma
- Ramhultafallet

Gymnasieskola

Många fina bygdegårdar
Vackert sjölandskap

Bra motionsslingor
Utifrån vet inte alla vart Mark 
ligger

Behövs bra blomsteraffär i 
Skene

Konkurrens mellan orter

Nedläggning av butiker

Byfolkpolitik

Saknas hopptorn vid någon 
badplats

Behövs fler bostäder och om-
råden att bebygga

Behövs bättre cykelnät

Långt till mycket

Örbyvägen genom Skene

Skulle behövas skoaffär i centrum

Nära till Ullared

Nära till allt!Nära till Landvetter flygplats

Ursprung: Trivs bra, kommer härifrån

Närhet till familj

Fantastisk natur

SportfånarMiljöintresserade människor

Aktiva människor

Trädgårdsintresse Rydals museum

KörSkene kulturhus

Golfbana

Skene järn

Stort föreningsliv

Badhus

Campingliv

Gott företagsklimat

Konstsnöspår

Kringeljakt (för att få se mer 
sevärdheter av i Mark, både för 
barn och vuxna)

Tygriket
Skroten
Klutabodar

Kurs- och konferensmöjligheter

Dansmöjligheter

Företagsamma Mark  – energi finns det gott om: det gäller att överleva, vi är företagsamma!

Självgoda Mark – det här är väl den bästa platsen på jorden…

Natur och kultur runt husknuten – här blandas praktfulla fyrvalvs stenbroar, anrika 
förläggargårdar med trolska granskogar, bäckraviner och små skogssjöar. 

Gränsland – detta är ett historiskt gränsland mellan Danmark och Sverige 
– och idag ett gränsland mellan landsbygd och storstad.

Textilindustriell vagga - en tradition av textil hemslöjd utvecklades under 
1600-talet då man genom gårdfarihandlare, knallarna, fick avsättning för 
sina alster. En framgångsrik handel gav förutsättningar för ökad produktion. 

Lokala kulturer, starka orter – här finns drag av protektionism; viss avsaknad av öp-
penhet gentemot omvärlden – men också lokal stolthet och kunskap om det ”egna”.

Mark i händelsernas centrum? Kommunen ligger mitt i en attraktiv triangel 
mellan Gbg/Borås/Varberg  - men ingen har anledning att åka hit.

Kontakten med omvärlden är svag; alltför få starka och tydliga kanaler/
vägar till kranskommunerna är öppna och välfungerande.

Här finns massor av utvecklingsmöjligheter; men isolation kan få 
ödesdigra konsekvenser; slutenhet i den folkliga kulturen kan påverka 
omvärldens blick på Mark.

MADE IN MARK
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Värdeprismor från workshops med kommunanställda i samband med placebrandingövning 2014. Attraktivitetsplanens tre utvecklingsområden baseras 
på de kommunanställdas kommentarer i värdeprismorna.



MARK UTAN GRÄNSER – Åtgärder & aktiviteter
 
Åtgärder
• Planera för attraktiva och konkurrenskraf-

tiga bostäder

• Se till att det finns tillgänglig bostadsmark i 
enlighet med kommunens översiktsplan

• Ta fram strategier för bostadsförsörjning

 
Exempel på profilaktiviteter

• Bomässa

• Robotgräsklipparrally

• Smörgåstårteveckan

• Sommartorpet - ett hus i Mark rustas upp i tv.

• ”Prova på villa” - familjer får ansöka om att 
bo gratis en månad i Marks kommun 

Regionala utvecklingsmål och åtgärder
• Åtgärder från regional utvecklingsplan, 

Västra Götaland 2020, med särskild relevans 
för utvecklingsområdet.

• Skapa en arena för ungas möjligheter till 
praktik och mentorer

• Verka för fler i eftergymnasiala studier och 
färre avhopp från skolan

• Stärkt strategisk kompetensförsörjning för 
livslångt lärande i samverkan med företag 
och organisationer

• Investera i transportinfrastruktur som 
driver regional och nationell utveckling

• Bygga ut kvalitativ och hållbar kollektivtrafik

• Bidra till en IT-infrastruktur med hög 
kvalitet för alla

• Utveckla en regional framtidsbild som 
stödjer hållbar utveckling i Västra Götaland

MADE IN MARK – Åtgärder & aktiviteter 
 
Åtgärder
• Tillhandahålla startklara tomter för 

näringslivets behov i gynnsamma lägen 

• Proaktiva markinköp

• Delta aktivt i regionala satsningar 

Profilerande aktiviteter
• Öppen innovationstävling i samverkan med 

högskolor

• Näringslivsdag/Näringslivsgala tillsammans 
med närliggande kommuner/Bohäm

• Gerillamarknadsföringskampanj som knyter 
Marks varumärke till de framgångsrika 
företag som finns här

• Nätportal som visar upp spetskompetens 
och fungerar som mäklare mellan företag 

Regionala utvecklingsmål och åtgärder 
Åtgärder från regional utvecklingsplan, Västra 
Götaland 2020, med särskild relevans för ut-
vecklingsområdet.

• Verka för ökad regional samordning för 
förmedling av utvecklingskapital i olika 
former

• Utveckla test- och demonstrationsarenor där 
nya idéer omsätts till praktik

• Stimulera internationella allianser och 
samarbeten inom forskning och innovation 

• Stärka den stödjande infrastrukturen för en 
ledande kunskapsregion

• Process och aktiviteter ska drivas för att öka 
medfinansiering av projekt och samarbeten 
inom nämnda områden

Åtgärdslistan innehåller en sammanställning av åtgärder och profilaktiviteter som tagits 
fram i samband med attraktivitetsplanen. Åtgärdslistan utgör ett levande dokument och 
fungerar som ett internt stöd i kommunens strategiska arbete med utvecklingsområdena. 
I listan kan respektive förvaltning föra in åtgärder och aktiviteter med koppling till varje 
utvecklingsområde och förvaltningarnas arbete.

ÅTGÄRDSLISTA

MARK-VÄRDIGT – Åtgärder & aktiviteter
 
Åtgärder
• Anordna evenemang året om 

• Skapa mötesplatser 

 
Profilerande aktiviteter

• Internationella sporttävlingar med koppling 
till Marks natur.

• Turisttaxi - taxi som tar besökare till 
sevärdheter.

• Föreningslivet tillverkar världens största 
lapptäcke och kommer med i Guinness 
rekordbok.

• Hemsida där man kan lägga upp sina bästa 
tips om Mark och få poäng genom att bidra. 

• Internetsida som innehåller bilder och 
berättelser om Mark som alla kan använda.

 
Regionala utvecklingsmål och åtgärder
Åtgärder från regional utvecklingsplan, Västra 
Götaland 2020, med särskild relevans för ut-
vecklingsområdet.

• Göra Västra Götaland till modell för hållbar 
landsbygdsutveckling och samspel stad/
land 

• Utveckla mötesplatser, kultur, evenemang, 
aktiviteter, i ett brett perspektiv

• Öka och samla fokus på unga och på att 
medverka till interkulturella utbyten i all 
evenemangs-, kultur- och besöksverksamhet

• Samordna och utveckla marknadsföring 
av regionens delar liksom insatser för 
etablering av företag

BILAGA till Attraktivitetsplan för Marks kommun


