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Mark är fantastiskt! Vi är stolta över Mark. Här finns en oslagbart unik 

och vacker natur och vänliga, kreativa och drivna människor. Vi trivs i kom-

munen och ser dess potential. Marks unika läge mellan Borås, Göteborg och 

Varberg ger oss tillgång till tre stora städer. Vi ser också människorna i Mark. 

Vi vill att Markborna ska vara nöjda med sin kommun. Det är både enkelt och 

svårt att uppnå. Markborna förväntar sig en kommun som levererar hög 

service och kvalité.  Det gör vi också. I Mark ska det finnas välfärd. För alla. 

Vi vill ha en kommun som ger välfärd och möjligheter. Ett Mark 

som undanröjer hinder för människors utveckling och ger alla 

oavsett uppväxtmiljö, kön och etnicitet möjligheter att nå sin fulla 

potential. Som bygger på solidaritet, tillit och samarbete.  Mångfald-

en som finns i Mark stärker vår konkurrenskraft. Vi vill tillvarata de 

kunskaper, kompetens och olika bakgrund som människor i Mark 

har. Mark ska präglas av öppenhet och tolerans. Vi tror på politikens 

möjligheter att förändra och förbättra samhället. Vi vill bygga 

ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart Mark där människors 

livskvalitet ökar utan att det skadar vår gemensamma miljö. Dagens 

tillväxt ska inte ske på bekostnad av framtida generationers 

möjligheter att leva ett gott liv. Det kräver omtanke om varandra. 

Och ett samhälle där vi ställer upp för andra när andra behöver oss!

Det här är Socialdemokraternas i Mark valmanifest. Här kan du läsa 

om våra förslag för ett bättre Mark.  Detta är förslag som vi ska genomföra 

om vi får förtroendet att leda Marks kommun. En del av förslagen förutsätter 

också att socialdemokraterna får förtroendet att leda Västra Götalands-

regionen och Sverige. 

Till sist… Under en mandatperiod händer mycket. Det kommer finnas många 

fler frågor för en politisk ledning att ta ställning till än de som beskrivs här. 

Vi kan inte lova guld och gröna skogar, men vi kan lova dig att vi alltid har 

Markbornas och Marks bästa för ögonen. 

Tillsammans skapar vi ett bättre Mark. För alla. 

Lisa Dahlberg

Kommunalråd
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Vi vill se ett land där kvinnor och män går till jobbet, tar ansvar, känner sig 
trygga, jämställda och just därför är fria. Där unga som idag saknar arbete får 
en jobbigare morgon, men ett rikare liv. Därför har Socialdemo-
kraterna satt ett mål som är viktigare än alla andra: Sverige ska 
ha lägst arbetslöshet i EU 2020. Då måste fler jobb skapas. 
Det kräver samarbete och investeringar i framtiden. Så kan vi 
bäst ta oss an framtidsutmaningarna, som att minska klimat-
förändringarna och säkra tillväxten i en global konkurrens. 
Med fler jobb får vi också råd med en välfärd att vara stolta 
över. Vår prioritering är tydlig: Jobben är viktigast. Vårt na-
tionella mål gäller självklart även här i Mark. För att Mark ska 
kunna utvecklas krävs att fler får möjlighet att vara delaktiga 
och känna framtidstro. Mark är en bra kommun. Men det finns 
utmaningar. Fler markbor i arbete är viktigast.

Alla ungdomar som är 16 år skall erbjudas feriejobb. Det är viktigt att alla 

ungdomar tidigt får en kontakt med arbetslivet. Därför ska alla 16-åringar erbjud-

as feriearbete. Målet är att alla 16- och 17åringar ska erbjudas feriearbete. 

Vi behöver fler händer i vården. För få killar och tjejer söker till gymnasiets 

vård- och omsorgsprogram. Ett sätt att få fler personer intresserade av yrket är att 

garantera alla ungdomar som går ut vård- och omsorgsprogrammet med god-

kända betyg en anställning i Marks kommun. 

För att möjliggöra för fler företagsetableringar ska vi ta fram attraktiv mark för 
industri och verksamheter längs våra stora trafikleder.

Ingen ska behöva tacka nej till ett jobb för att det inte går att få barnom-
sorg. Barnomsorg på obekväm arbetstid, så kallat ”nattis”, ska införas under år 2015. 

Vi ska ha heltidstjänster med möjlighet till deltid i kommunen. Vi ska också 

arbeta för att delade turer ska tas bort. Det ger hälsosamma arbetsvillkor och är 

därför bra för alla. 

Vi ska arbeta för kollektivavtal vid kommunal upphandling. De företag 

kommunen väljer att använda som leverantörer eller för entreprenader skall följa 

de regler som finns på svensk arbetsmarknad. Vid upphandlingar vill vi se mer 

av närproducerade tjänster och varor. Så tar vi ansvar för schyssta jobb både nära 

och långt bort. 

Vi ska stödja etableringar och bidra till att befintliga företag kan växa. 
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I Mark finns goda förutsättningar att skapa en hållbar livsstil – inte minst 
genom den variationsrika och underbara natur som omger oss. Vi ska ta vara 
på dessa möjligheter och bygga Mark vidare utifrån dem. Det 
gör vi genom att forma det framtida samhället på ett ansvars-
fullt sätt som tar hänsyn till både miljön och människors olika 
behov och intressen. 

Fler insatser för vårt klimat. Andelen förnyelsebar energi 

ska öka. Vi ska producera el från sol och vind samt el och värme 

från biobränsle. Målsättningen är att kommunen ska bidra med 

lika mycket el som kommunens verksamheter förbrukar. Fler 

av kommunens fastigheter ska ha solpaneler på sina tak. Vi ska 

också motverka växthuseffekten genom att verka för utökad 

tågtrafik, fler gång- och cykelvägar, tankställe för biogas 

och el. Vi vill att kommunen ska köpa kraftvärme-

bolagets överblivna utsläppsrätter för att förhindra utsläpp. 

Kultur- och naturvårdsinsatser värnar vårt vackra landskap. Strand-

skyddet är viktigt. Därför ska vi bygga så att människor fortfarande har tillgång till 

våra sjöar och att vår natur inte skadas. Vi vill se fler skyddade områden i kom-

munen. 

Mer ekomat och vegetarisk mat på tallriken. Maten som serveras barn och 

äldre ska vara ekologisk och närproducerad i högre utsträckning. Mat som är 

producerad nära är klimatsmart. Genom att i större utsträckning handla närpro-

ducerat stöttar vi samtidigt våra lokala producenter. Ett vegetariskt alternativ bör 

alltid finnas i skolan. 

Det ska finnas goda möjligheter för alla markbor att ta sitt miljöansvar. 
Vi ska bli mer hållbara i återvinning och återanvändning. Vi vill att Skene skog 

ska bli en kretsloppspark där återvinning och återbruk finns sida vid sida. Vi vill 

förbättra markbornas möjligheter att vara aktiva i miljöarbetet.

Fortsätt utveckla miljöarbetet för våra små. Fler förskolor och skolor ska bli 

miljöcertifierade. Förskolor och skolor i kommunen ska uppmuntras till ett aktivt 

hållbarhets- och miljöarbete.
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skolan…
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Barnen är våra framtida möjligheter och de ska ha goda uppväxtvillkor.  
Vi ska erbjuda barnomsorg och skolbarnsomsorg till de som behöver.  
Ingen ska behöva tacka nej till ett arbete eller mer arbetstid för 
att barnen saknar barnomsorg. Utbildningen ska vara av  
högsta kvalitet – hela vägen från förskolan till vuxenutbild-
ningen. Det vi inte kan erbjuda själva ska vi söka uppfylla i 
samarbete med andra. Skolorna i Mark ska ha en miljö där alla 
har förutsättningar att nå sin fulla potential.

En bättre lärmiljö för barnen. Grunden för en bra skolgång 

läggs i de tidiga skolåren. Därför ska vi öka resurserna i för- 

skoleklass och upp till klass tre och anställa fler lärare.  

Med fler vuxna i skolan får fler elever det stöd de 

behöver tidigt. Arbetsmiljön är viktig för elever och

lärare. Därför är systematiskt arbetsmiljöarbete viktigt. I Marks kommun är  

klasserna jämförelsevis ganska små men vi vet att det ändå finns en del att göra 

för att ge barnen de bästa förutsättningarna. 

Enkla vägar till hjälp för den som behöver. Läxhjälp ska erbjudas de elever 

som behöver. Alla elever i årskurs 6–9 som behöver skall erbjudas ferieskola. 

Resurserna ska gå till de som bäst behöver dem. Alla barn skall ha möjlig-

het att nå uppsatta mål. Stödet till barn med behov av särskilt stöd skall vara 

individuellt anpassat och präglas av hög kvalitet. Skolan skall vara anpassad för 

alla barn. Vi vill att andelen specialpedagoger i våra skolor ökar.

…ska ge 
alla barn 

en bra start
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Vi vet att boendemiljön är viktig för människan. Männi-
skor trivs i gröna, vackra områden med närhet till service. 
I Mark finns möjligheten att erbjuda ett vackert, grönt 
och nära boende för alla. I takt med att Marks befolkning 
blir äldre blir det också viktigt att göra satsningar så att 
befolkningen ökar. För att kunna leverera hög service till 
Markborna även i framtiden behöver kommunen växa. 
Därför behöver det behöver byggas mer i Mark. Vår vision 
är ”det ska alltid finnas en byggkran som jobbar i Mark”. 

Vi ska bygga fler hyresrätter. Det ska finnas möjligheter 

att skaffa ett boende som ungdom, familj eller nyinflyttad, 

även om man inte har ett eget kapital. Vi ska därför bygga minst 40 hyresrätter 

per år, varav 15 i kommunens orter utanför centralorten. Byggandet och tillväx-

ten ska i första hand förläggas till platser där vi har utbyggd kommunal service.  

Vi vill blanda hyresrätter, bostadsrätter, äganderätter för en god miljö där alla kan 

och vill bo. Bostadsbolagets lägenheter ska hålla en god standard till rimliga hyror 

och erbjuda en attraktiv livsmiljö även i bostadens närområde.

Grönare boendemiljöer ger ett rikare liv. Våra bostadsområden bör rymma 

mer grönt som till exempel fruktträd, bersåer, odlingslotter och stadsodling. 

Omgivningarna nära boendet är viktigt. Våra närströvområden ska skyddas och 

skötas med höga miljökrav. 

Mer utrymme för lek. Lekplatser ska hålla en god standard oavsett var i kommu-

nen de finns. Vi vill även bygga en större lekplats i Kinna, gärna i Stationsparken. 

Mark har goda förutsättningar att bli en studentkommun. Vi ska utreda 

möjligheten för Marks Bostads AB att erbjuda högskolestuderande personer 

avgiftsfria sommarmånader i sitt boende. 

Vi ska vara mer offensiva när det gäller strategiska markinköp, exploatering, bygg-

nadstävlingar osv. Det är tillsammans med andra som Mark utvecklas. Vi 

testar gärna nya idéer för byggnation och boendemiljöer. 

Vi vill utveckla våra mindre orter på landsbygden. Varje ort är unik och 

bidrar med sitt unika till kommunens speciella karaktär och konkurrenskraft. Vi 

ska verka för att säkerställa livsmedelsaffärer i kommunens mindre orter.
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En väl genomtänkt infrastruktur underlättar våra liv och ger möjlighet att kom-
binera boende och jobb. Det är viktigt att Mark kan erbjuda ett bra och miljö-
vänligt resande för de som behöver åka till en annan kommun 
för arbete eller studier. Det är också viktigt att konsekvent och 
metodiskt arbeta med infrastruktur så att den bidrar till ett 
enklare arbetsliv och boende. 

Vi vill stimulera bredbandsutbyggnad såväl på landsbygden 

som i tätorter. Det är av avgörande betydelse för företag, verk-

samheter och enskilda.  

Vi ska bygga fler gång- och cykelvägar. Ett prioriterat om-

råde är barnens skolväg.  

Förbättringar av riksväg 41 och väg 156 Skene – 
Göteborg. Väg 156 behöver förbättras så att restiden    

förkortas och säkerheten ökar. Även även om länsväg 156 inte ägs av Marks kom-

mun kan kommunen verka för att vägen förbättras. Det är viktigt för kommunens 

utveckling, människors resmöjligheter och företagens logistik. Vi ska verka för 

att riksväg 41 blir tryggare med 2+1 hela sträckan mellan Borås och Varberg och 

med förbifarter där det behövs.

Pendelparkeringar ska finnas på strategiskt viktiga ställen så att svårigheter att 

parkera inte är ett hinder för att resa kollektivt. 

Järnvägen mellan Borås och Varberg är viktig för Mark. Viskadalsbanan 

behöver rustas upp. Även om Viskadalsbanan inte ägs av Marks kommun kan 

kommunen på olika sätt verka för att den rustas upp och förbättras. Tåget är 

ett snabbt och säkert sätt att resa på. Viskadalsbanan är fortsatt mycket viktig 

för kommunens utveckling, inte minst ger den möjligheter för arbetande och 

studenter att pendla till och från Mark. Kollektivresandet behöver öka med både 

tåg och buss. 

Trafikmiljön i Skene centrum måste förbättras och göras tryggare. Cen-

trummiljön i Skene behöver utvecklas, samtidigt som vi ska verka för att påskyn-

da utbyggnaden av förbifart för länsvägen.  

Möjligheterna att resa kollektivt på landsbygden kan förbättras. Vi ska 

tillsammans med andra arbeta med att hitta flexibla lösningar för kollektivtrafik 

på landsbygden. 
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        för äldre 
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Allt fler blir allt äldre och andelen äldre i befolkningen ökar. Att vi får leva 
längre är en stor framgång för vårt välfärdssamhälle. Men det ställer också 
höga krav på vår välfärd. Nu ser vi att välfärden inte alltid fung-
erar. Många äldre är oroliga för att inte få det stöd de behöver 
den dagen behovet finns. Äldre ska få bestämma själva över 
sitt liv och sin vardag, oavsett om det handlar om deltagande i 
arbetslivet eller vad de vill få hjälp med från hemtjänsten. Alla 
har rätt till en trygg ålderdom. I Mark tar vi ansvar för varan-
dra och är solidariska över generationsgränser. Vi vill i första 
hand se kommunal omsorg och service för våra äldre. 

Vi vill prioritera kvalitén i äldreomsorgen. Socialdemo-

kraterna anser att kvaliteten i äldreomsorgen ska höjas. Den 

grundläggande kvaliteten ska vara så hög att de äldre inte 

blir beroende av att köpa tilläggstjänster eller av att deras    

anhöriga går ner i arbetstid för att hjälpa dem. Äldre ska ha samma rätt som alla 

andra att påverka sitt liv och sin vardag. Vi tycker att du som är äldre ska kunna 

påverka din omsorg i så stor utsträckning som möjligt. Du som är i behov av stöd 

ska mötas av utbildad personal som har kunskap att hjälpa dig på bästa sätt. Vi 

vill förbättra hemtjänstens organisation avseende bemanning, innehåll, kvalité, 

stöd till de som vårdar närstående osv.  

Skapa en trygg ålderdom. Vi kan 

erbjuda äldre trygghetsboende med en 

trygg närmiljö och kommunal ser-

vice i kommunens större orter. Vi vill 

utveckla innehållet i trygghetsboenden 

med möjlighet till social aktivitet i 

anslutning till boendet. Trygghet för 

oss innebär att det finns kontinuitet 

bland hemtjänstpersonalen, så att den 

som har hemtjänst får besök av samma 

personal i så stor utsträckning som möjligt. Vi vill att utbudet och kvalitén av 

dagaktiviteter ska öka, inte minst för personer med demenssjukdom. 

Fria kollektivtrafikresor för äldre. Vi ska införa fria resor för alla över 65 år. 

Det ger möjligheter till ett socialt liv på äldre dar.  
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Alla människor måste ges möjlighet till att leva ett gott liv. Personer med 
funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga i alla delar av det politiska, 
sociala, ekonomiska och kulturella livet. Funktionshinder-
frågorna är främst rättighets- och demokratifrågor. Tillgänglig-
het handlar om att forma ett samhälle där alla behövs och alla 
kan delta. Förbättrad tillgänglighet på alla samhällsområden 
leder till bättre förutsättningar för alla att studera, arbeta och 
delta i samhällslivet. Stödet skall präglas av en hög grad av 
självbestämmande och respekt. Man ska kunna påverka hur 
stödet skall utformas och man skall få stöd av kompetent 
personal och bli väl bemött. 

Arbete och daglig sysselsättning är en viktig del av 
livet. I vårt Mark behövs alla.      

Att ha dagliga rutiner, en uppgift att fylla är viktigt i vårt    

samhälle. Våra verksamheter skall vara meningsfulla och erbjuda stimulans, ut-

veckling och gemenskap och ge möjlighet till att närma sig arbetsmarknaden. Vi 

vill utveckla den dagliga verksamheten och höja kvalitén. 

För familjer med barn med funktionsnedsättningar ska det finnas möjlig-

het till avlastning.  Avlastningen kan vara olika utformad men målet måste vara att 

familjen känner att stödet passar. 

För att kunna leva som alla andra måste det finnas olika boendeformer 

med tillhörande stöd. Det kan vara allt ifrån en bostad med särskild service till 

boendestöd. Det centrala är att stödet utformas så att det passar den som ska ha 

det. Det skall också finnas möjlighet att byta stödform om det är så att behovet 

förändras. 
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Kultur får människor att växa och förstå, och kultur betyder mycket för det 
goda livet i Mark. Den bidrar till välbefinnande och andlig rikedom.  
Den skänker mening åt livet och gör oss till mer hela männi-
skor. Till detta bidrar mängder av ideella organisationer som 
gör ett viktigt arbete i Mark. En känsla av tillhörighet gör att 
människor mår gott, vilket i sin tur förbättrar folkhälsan. I 
Mark finns ett rikt förenings- och friluftliv där föreningarna är 
naven. Det är viktigt att föreningslivet fungerar i hela kom-
munen och att ungdomar erbjuds en meningsfull fritid. 

En plats för alla i föreningslivet. För att alla barn ska ha de 

bästa möjligheter att utvecklas ska vi satsa på ledarutveckling 

i föreningslivet. Föreningslivets ledare gör ovärderliga insatser 

för barn och ungdomar och möter barn i alla situationer. 

Därför ska vi stärka ledarna och ge dem goda möjligheter    

att utvecklas och vara goda förebilder. 

Platser för möten i hela kommunen. Våra samlingslokaler runt om i kommu-

nen är viktiga mötesplatser. Lokalerna är viktiga för demokratin och ger möjlig-

heter för människor att mötas. Vi vill säkerställa de ekonomiska förutsättningarna 

för samlingslokalerna så att de kan finnas kvar och utvecklas även i framtiden. 

Kommunala badplatser ska finnas i alla kommundelar. Vi ska skapa badplatser 

som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.    

Kulturskolan ska bli tillgänglig för fler. Tillgång till kultur är ett behov hos 

alla människor. Därför är det särskilt viktigt att göra kulturskolan tillgänglig för 

barn som har en funktionsnedsättning. 

Alla ska må bra, oavsett var i kommunen man bor. Vi vill utreda om det 

finns områden som är i behov av särskilda satsningar för att skapa trygghet,  

särskilt för barn och ungdomar.  

Äldres hälsa är viktig. Många äldre har god hälsa men det finns grupper där 

hälsan är sämre.  Vi vill på olika sätt och i samarbete med andra stärka äldres 

möjligheter till fysisk aktivitet i form av regelbunden vardagsmotion och goda 

matvanor. Det ger ökad livskvalitet. 



Mark är fantastiskt. Fler människor i jobb är grunden 

för allt och ger förutsättningar och möjligheter för 

framtidstro. I Mark ska vi ha goda förutsättningar för en 

hållbar livsstil. Mark ska erbjuda attraktiva boende- och 

närmiljöer med bra kommunikationer och bredband”. 

Alla barn och ungdomar ska ges en bra start i livet och 

äldre ska känna trygghet och delaktighet i omsorgen. 

Kultur och fritidsaktiviteter främjar hälsan för alla och 

invånare med funktionsnedsättning får sina rättighets-

behov tillgodosedda”.

socialdemokraterna i mark, textilgatan 1, 511 63 skene
www.sap.se/mark

Socialdemokraterna i Mark finns på Facebook: 
facebook.com/socialdemokraternaimark
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