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ET HÄR är Socialdemokraterna i Marks handlingsprogram. Här kan
du läsa om våra förslag
för hur kommunen kan förbättras. 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 Götalandsregionen och Sverige.
MARK ÄR FANTASTISKT! Vi är stolta
över Mark. Här finns en oslagbart vacker natur. 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.
MEN VI VET ATT detta inte gäller
för alla som bor i Marks kommun idag. Det finns för många
barn som inte får den utbildning
de har rätt till. Det finns äldre
som inte får den trygghet och
stöd de behöver. Många invånare med funktionsnedsättningar
får inte den hjälp de behöver för
att kunna leva ett gott liv. Detta
vill vi ändra på. Vi vill lyssna på
alla invånare. Vi Socialdemokrater vill ha möten och dialog
med invånarna i hela kommunen för att få synpunkter på
hur väl kommunen lyckas med
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skolan, service till äldre och
invånare med funktionsnedsättningar, service till företag, stöd
till föreningslivet och kultur och
fritidsaktiviteter. Marks kommun
är en av Sveriges bäst skötta
kommuner när det gäller ekonomin. Vi menar att kommunen
inte är lika bra när det gäller att
ge kommuninvånarna den service de vill ha och behöver. Vi vill
att kommunen ska bli lika bra på
att tillgodose invånarnas behov
som kommunen är på att sköta
sin ekonomi.
MARK SKA VARA en kommun som
ger välfärd och möjligheter. En
kommun 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. Mångfalden som finns i
Mark stärker vår konkurrenskraft.
Vi ska tillvarata de kunskaper,
kompetens och olika bakgrund
som människor i Mark har. Mark
ska präglas av öppenhet och
acceptans för varandra. 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 arbe-

tet kan bara åstadkommas tillsammans med markborna.
TILL SIST… Under de kommande
fyra åren kommer mycket att
hända. Vi kan inte idag förutse
alla frågor vi kommer behöva ta
ställning till, men i detta handlingsprogram hoppas vi att du
får en bild av hur vi vill leda
kommunen, hur vi vill förbättra
och utveckla Mark tillsammans
med dig och övriga invånare.
Vi kan inte lova guld men gröna skogar - och vi kan lova dig
att vi alltid har markbornas och
Marks bästa för ögonen!
TILLSAMMANS SKAPAR VI
ett starkare Mark med markborna i fokus.
Lisa Dahlberg, Kommunalråd

Lisa Dahlberg
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FRAMTIDEN FÖRST

Barnen är framtiden och de ska ha goda uppväxtvillkor.
Kommunen ska erbjuda barnomsorg och skolbarnsomsorg
till de som behöver. Alla föräldrar ska kunna tacka ja till ett
arbete och mer arbetstid för att det finns barnomsorg för
barnen.
Utbildningen ska vara av högsta kvalitet – hela vägen
från förskolan till vuxenutbildningen. Utbildningen ska
utformas så att den är tillgänglig för alla elever för att alla
ska få förutsättningar att nå sin fulla potential. Utbildningen
ska erbjudas både i egen regi och i samarbete med andra,
när det är ett bättre alternativ än det kommunen själv kan
erbjuda.
Det ska vara möjligt för kommunens invånare att studera
genom hela livet och i olika former; på distans på yrkeshögskola, högskola och universitet genom att kommunen
erbjuder studier på hemmaplan.

- EN SKOLA
FÖR ALLA BARN

DET HÄR VILL VI FÖRBÄTTRA I MARK:

ETT STARKARE MARK – MED MARKBORNA I FOKUS

EN LÄRMILJÖ SOM ÄR TILLGÄNGLIG FÖR ALLA BARN OCH ELEVER. De fysiska,
sociala och pedagogiska delarna av miljön samspelar med varandra
och ger tillsammans förutsättningar för barns lärande. Det är viktigt för att alla barn ska ha lika möjligheter att delta i skolans arbete.
Grunden för en bra skolgång läggs i de tidiga skolåren. Därför ska
vi öka resurserna och anställa fler lärare i förskoleklass och årskurs
1-3. Med fler vuxna i skolan får fler barn det stöd de behöver tidigt.
Alla skolor ska ha minst en specialpedagog på heltid. I Mark ska
resurserna till undervisningen per barn och elev vara bland den
högsta i landet.
EN LÄRMILJÖ DÄR BARN OCH ELEVER KÄNNER SIG TRYGGA. Skolan ska
vara en plats där barnen kan lära sig i lugn och ro. I Marks kommun
är klasserna jämförelsevis ganska små, samtidigt finns det ändå
en del att göra för att ge barnen de bästa förutsättningarna.
Trygghet kan också handla om att barnen och eleverna verkligen
får de kunskaper de behöver för fortsatta studier och för livet som
vuxna. En förutsättning för detta är att alla barn och elever har
utbildade och legitimerade lärare. För de elever som behöver mer
stöd utöver de ordinarie lektionerna ska läxhjälp och ferieskola erbjudas.
EN LÄRMILJÖ DÄR RESURSERNA SKA GÅ TILL DE BARN OCH ELEVER SOM BÄST
BEHÖVER DEM. Alla barn skall ha möjlighet att nå så långt så möjligt
utifrån sina egna förutsättningar. Skolan ska organisera undervisningen så att den blir tillgänglig för alla. Barn som behöver extra stöd ska
få det redan från början utan att skolan först ska utreda om dessa
barn ska få särskilt stöd.

Många barn i kommunen tar idag del av den VERKSAMHET SOM BEDRIVS PÅ FRITIDS. Vi vill att den verksamhet som bedrivs ska hålla en
hög kvalitet. Det innebär att ge personalen förutsättningar att planera en pedagogisk verksamhet som får barnen att utvecklas även
på fritids.
Vi vet att lärarna gör ett fantastiskt arbete redan idag. Men de ska få
ännu bättre förutsättningar att göra sitt jobb! Politiken ska inte bestämma hur detta arbete ska utföras - det gör lärarna bäst. Politiken
fastställer vad skolorna ska göra och därför ska vi kontinuerligt möta
elevernas vårdnadshavare för att förstå vad de tycker att deras barn
behöver för att utvecklas i skolan. Politiken ska utveckla sitt arbete
med att följa upp det arbete som sker ute i skolorna och förtydliga
uppdraget till skolorna.
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ÄLDRE…

Du som är äldre ska själv bestämma över ditt liv och din
vardag, oavsett om det handlar om deltagande i samhällslivet eller när du behöver hjälp av kommunen i din vardag.
Du och alla andra har rätt till en trygg ålderdom. Ingen
äldre ska känna sig ensam i Mark.

…SKA HA
ETT RIKT LIV

DET HÄR VILL VI FÖRBÄTTRA I MARK:
DU SOM ÄR I BEHOV AV STÖD OCH OMSORG SKA INTE BEHÖVA HA SÅ MÅNGA
PERSONER SOM VÅRDAR DIG. Vi vill arbeta för en bättre bemanning
med mer utbildad personal.
KVALITÉN I ÄLDREOMSORGEN SKA HÖJAS. Hjälpen ska vara så bra att du
och andra äldre inte blir beroende av att köpa tilläggstjänster eller
av att dina anhöriga måste gå ner i arbetstid för att hjälpa dig. Alla
äldre ska ha samma rätt som alla andra att påverka sitt liv och sin
vardag.
DET ÄR DU SOM BEHÖVER HJÄLPEN SOM SKA VARA MED OCH UTFORMA DEN.
Du ska mötas av utbildad personal som har kunskap att hjälpa till på
bästa sätt. Stödet till de som tar hand om närstående ska utvecklas.
Kommunens bostadsbolag ska erbjuda äldre trygghetsboende
med EN TRYGG NÄRMILJÖ OCH SERVICE. Den som bor i ett trygghetsboende ska ha möjlighet att delta i sociala aktiviteter i anslutning
till boendet.
KONTINUITET BLAND HEMTJÄNSTPERSONALEN INNEBÄR TRYGGHET.
Utbudet och kvalitén av dagaktiviteter ska öka, särskilt för personer
med demenssjukdom.
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FRIHET OCH
TILLGÄNGLIGHET
FÖR ALLA
Alla människor ska ha möjlighet att leva ett gott liv. Du som
har en funktionsnedsättning ska ha full tillgänglighet och
kunna vara fullt delaktig i alla delar av det politiska, sociala,
ekonomiska och kulturella livet.
Tillgänglighet 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.
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DET HÄR VILL VI FÖRBÄTTRA I MARK:
TILLSAMMANS MED FUNKTIONSHINDERRÖRELSEN vill vi förbättra förutsättningarna för personer med funktionsnedsättning.
BARN SOM HAR EN FUNKTIONSNEDSÄTTNING ska ha samma förutsättningar till ett gott liv som alla barn i Marks kommun. Alla mötesplatser för
barn ska vara utformade för personer med funktionsnedsättning.
ARBETE OCH DAGLIG SYSSELSÄTTNING ÄR EN VIKTIG DEL AV LIVET.
I Mark behövs alla. Att ha dagliga rutiner, en uppgift att fylla är
viktigt i vårt samhälle. Vi vill förbättra den dagliga verksamheten.
Kommunens verksamheter skall vara meningsfulla och erbjuda
stimulans, utveckling och gemenskap och ge möjlighet till att
närma sig arbetsmarknaden. Habiliteringsersättningen bör höjas.
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FÖRENINGAR
FRÄMJAR HÄLSA
Kultur får människor att växa och förstå, och kultur betyder
mycket för det goda livet i Mark. Den skänker välbefinnande och gemenskap. Den bidrar till att ge mening åt livet
och får oss människor att reflektera.
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 friluftsliv där föreningarna är navet. Det är viktigt att föreningslivet fungerar i hela
kommunen och att barn och ungdomar får möjlighet att
skapa sig en meningsfull fritid.

DET HÄR VILL VI FÖRBÄTTRA I MARK:
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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 ledarna
stärkas och de ska ha goda förutsättningar och möjligheter att
utvecklas och vara goda förebilder.
PLATSER FÖR MÖTEN I HELA KOMMUNEN. Våra samlingslokaler runt om
i kommunen är viktiga mötesplatser. Lokalerna är viktiga för demokratin och ger möjligheter för människor att mötas. Vi vill säkerställa
de ekonomiska förutsättningarna för samlingslokalerna så att de kan
finnas kvar och utvecklas även i framtiden.
UNGDOMSVERKSAMHETEN ger möjlighet för ungdomar att få en
meningsfull fritid. Mötesplatserna ska ha bra öppettider. Det ska
finnas öppna mötesplatser även på loven och sommaren.
KOMMUNALA BADPLATSER ska finnas i alla kommundelar. Det ska
skapas badplatser som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. De tre uppvärmda baden ska finnas kvar.
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 alla barn oavsett förutsättningar.
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. Det ger också äldre som är far- och morföräldrar
möjlighet att bidra till sina barnbarns uppväxt.
Kommunens bidrag ska syfta till att barn och ungdomar ska få
möjlighet att utöva kultur och idrott så länge som möjligt upp
i åldrarna, och så brett som möjligt.
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I Marks kommun ska alla ha
ett jobb att gå till. Där unga
som idag saknar arbete får
en jobbigare morgon, men
ett rikare liv. Då måste fler
jobb skapas. Det kräver
samarbete och investeringar i framtiden.
Med fler jobb får vi också
råd med en välfärd att vara
stolta över. Vår prioritering
är tydlig: fler markbor ska
komma i arbete.
Företagen i Marks kommun ska ha goda förutsättningar att bedriva verksamhet i kommunen. Nya
företag ska vilja etablera sig
i kommunen.
För att Mark ska kunna
utvecklas krävs att fler får
möjlighet att vara delaktiga
och känna framtidstro.

ALLA SKA HA ETT JOBB

DET HÄR VILL VI FÖRBÄTTRA I MARK:
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EN HÖG KVALITÉ i kommunens verksamheter, kräver att kommunens
medarbetare har trygga anställningar, bra arbetsmiljö, bra kompetensutveckling och bra löner, och att kommunen arbetar intensivt
med att minska sjuktalen i de kommunala verksamheterna. De som
har svårigheter att bli insläppta på arbetsmarknaden ska ges bättre
möjligheter till det.
ALLA UNGDOMAR SOM ÄR 16 ÅR SKALL ERBJUDAS SOMMARJOBB.
Det är viktigt att alla ungdomar tidigt får en kontakt med arbetslivet.
Därför ska alla 16-åringar erbjudas feriearbete. Målet är att alla
16- och 17-åringar ska erbjudas feriearbete för att få möjlighet att
bidra till samhället och få arbetslivserfarenhet.
VI BEHÖVER FLER HÄNDER I OMSORGEN. Fler behöver utbildas till
undersköterskor. Vi vill att gymnasieskolans och vuxenutbildningens
vård- och omsorgsprogram blir mer attraktiva alternativ, där alla efter
slutförd utbildning får jobb i kommunen.
HELTIDSTJÄNSTER MED MÖJLIGHET TILL DELTIDSARBETE SKA ALLA
ANSTÄLLDA ERBJUDAS. Alla kommunens anställda ska erbjudas
tjänster utan delade arbetspass.
MÖJLIGGÖRA FÖR FLER FÖRETAGSETABLERINGAR genom att kommunen
tar fram attraktiva tomter för olika typer av verksamhet och att kommunen erbjuder en god service till företagen. 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. På så tar vi ansvar för schyssta jobb både nära och långt bort. Alla som arbetar för
Marks kommun, oavsett om man är anställd i kommunen eller jobbar
i ett privat företag, ska ha schyssta villkor.
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VI KAN
GÖRA EN INSATS
FÖR MILJÖN
– HÄR OCH NU
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 ansvarsfullt sätt som tar
hänsyn till både miljön och människors olika behov
och intressen.
Mark ska vara en miljökommun i framkant.

DET HÄR VILL VI FÖRBÄTTRA I MARK:
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ARBETA MED DE GLOBALA HÅLLBARHETSMÅLEN. Genomförandet
av agenda 2030 och de nationella miljömålen ska genomsyra
kommunens arbete.
FLER INSATSER FÖR KLIMATET. Andelen förnyelsebar energi ska öka.
Kommunen ska producera el från sol och vind samt el och värme
från biobränsle. Målsättningen är att kommunen ska bidra med
minst lika mycket el som kommunens verksamheter förbrukar.
LÅT SOLEN JOBBA FÖR MARKBORNA. Fler av kommunens fastigheter ska
ha solpaneler på sina tak. Växthuseffekten ska motverkas genom att
kommunen verkar för utökad tågtrafik, fler gång- och cykelvägar,
tankställen för biogas och el. Kommunen ska verka för att det vid
alla nybyggnationer och renoveringar placeras solpaneler på
fastigheternas tak.
KULTUR- OCH NATURVÅRDSINSATSER VÄRNAR DET VACKRA LANDSKAPET.
Strandskyddet är viktigt. Därför ska byggnation ske så att människor
fortfarande har tillgång till sjöar och så att naturen inte skadas.
Mer natur ska skyddas för framtida generationer.
ALLA MARKBOR SKA KUNNA TA SITT MILJÖANSVAR. Tillsammans kan vi
markbor bli ännu bättre på detta. Det ska vara enkelt för markborna att källsortera, resa miljövänligt och köpa varor som har
en begränsad påverkan på vår gemensamma miljö.

ska bli miljöcertifierade så att barnen tidigt får chansen att lära sig
ta hand om miljön.

FORTSÄTT UTVECKLA MILJÖARBETET FÖR BARNEN. Fler förskolor och skolor

KOMMUNENS VERKSAMHETER ska börja källsortera sitt avfall.
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MARKBORNA
SKA TRIVAS
Miljön är viktig för markborna. Människor trivs i gröna,
vackra områden med närhet till service.
I Mark finns möjligheten att forma attraktiva, vackra,
gröna och tillgängliga boendeområden för alla.
För att kunna leverera hög service till markborna
även i framtiden behöver kommunen växa. Då måste
fler kunna bo här.

DET HÄR VILL VI FÖRBÄTTRA I MARK:
För att HELA KOMMUNEN SKA LEVA krävs också centralorten
Kinna-Skene-Örbys utveckling, där vi vill se ett levande centrum,
vilket utöver servicefunktioner som skola, kräver boende i olika
upplåtelseformer och för olika gruppers behov.
KOMMUNENS MINDRE ORTER SKA UTVECKLAS, SÅ ATT HELA MARK LEVER.
Varje ort är unik och bidrar med sitt unika till kommunens speciella
karaktär och konkurrenskraft. Fler villatomter ska tas fram i våra orter.
Kommunen ska bli mycket mer aktiv när det gäller att ta fram planer
för bostadsområden.
FLER HYRESRÄTTER SKA BYGGAS. Kommunens bostadsbolag ska bygga
rejält många fler hyresrätter kommande mandatperiod för att möta
efterfrågan på bostäder i Mark. Det ska finnas möjligheter att skaffa
en lägenhet som ungdom, familj eller nyinflyttad till en rimlig hyra.
Byggandet och tillväxten ska i första hand förläggas till platser där
det redan finns utbyggd kommunal service.
GRÖNARE BOENDEMILJÖER GER ETT RIKARE LIV. Bostadsområdena ska
rymma mer grönt som till exempel fruktträd, bersåer, odlingslotter
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och stadsodling. Omgivningarna nära boendet är viktigt. De gröna
närområdena ska skyddas och skötas med höga miljökrav.
MARK HAR GODA FÖRUTSÄTTNINGAR ATT BLI EN STUDENTKOMMUN.
Det kommunala bostadsbolaget ska erbjuda studentlägenheter
till studerande på högskolan.
KOMMUNEN SKA BLI MER OFFENSIVA NÄR DET GÄLLER STRATEGISKA
MARKINKÖP, exploatering och byggnadstävlingar. Det är tillsammans med andra som Mark utvecklas. Kommunen ska testa nya
idéer för byggnation och boendemiljöer.
DET SKA FINNAS OLIKA BOENDEFORMER med tillhörande stöd för dig
som har en funktionsnedsättning. Det kan vara allt ifrån en bostad
med särskild service till boendestöd. Det centrala är att stödet
utformas så att det passar dig.
DET KOMMUNALA BOSTADSBOLAGET Marks bostad ska ta ett större
socialt ansvar.
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KOMMUNIKATIONER
FÖR ALLA
En väl genomtänkt infrastruktur är bättre för miljön,
underlättar människors liv och ger möjlighet att kombinera
boende och jobb.
Det är viktigt att Mark kan erbjuda ett bra och miljövänligt resande för de som behöver åka inom kommunen eller
till en annan kommun för arbete eller studier.

DET HÄR VILL VI FÖRBÄTTRA I MARK:
HELA KOMMUNEN SKA VARA UPPKOPPLAD senast 2022. Markborna ska
ha tillgång till snabbt och säkert bredband oavsett var man bor.
KOMMUNEN SKA BYGGA FLER GÅNG- OCH CYKELVÄGAR. Ett prioriterat område är säkra vägar för barnen till skolan. Vi vill att kommunens gångoch cykelvägar byggs ut och byggs ihop till ett fungerande nät så
att markborna i högre utsträckning kan gå och cykla till arbete, skola
och fritidssysselsättningar.
DET SKA BLI LÄTTARE FÖR DIG ATT RESA MED KOLLEKTIVTRAFIKEN I HELA
KOMMUNEN. Kommunen ska ställa krav på Västra Götalandsregionen
att kollektivtrafiken ska förbättras i Mark.
VISKADALSBANAN ÄR VIKTIG FÖR MARK. Även om den inte ägs av Marks
kommun ska 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.
FÖRBÄTTRINGAR AV RIKSVÄG 41 OCH VÄG 156. Även om länsväg 156
inte ägs av Marks kommun ska kommunen på olika sätt verka för att
vägen förbättras.
En ny, bättre anslutning mellan väg 156 och riksväg 41 utanför
Skene är viktigt. En säkrare väg med kortare restid, till exempel till
Göteborg, är viktigt för kommunens utveckling, för människors resmöjligheter och för företagens logistik.
Kommunen ska också verka för att riksväg 41 blir tryggare med
2+1-väg hela sträckan till Varberg.
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MARKBORNA – VÅRT FOKUS!
Foto: Heike Andersson

Mark ska bli Sveriges bästa barnkommun
– barn och ungdomar ska ges en bra start i livet.
Äldre ska vara trygga och delaktiga i omsorgen, ingen
äldre ska vara ensam. Föreningslivet ska stärkas så det
kan fortsätta sitt viktiga arbete. Invånare med funktionsnedsättningar ska få behovet av stöd tillgodosett.
I Mark ska vi ha goda förutsättningar för en hållbar livsstil.
Mark ska erbjuda attraktiva boende- och närmiljöer med
bra kommunikationer och fiberanslutningar.”

när

OM VI LYCKAS…

… det är när du som markbo vänder dig
till oss för att vi lyssnar, när du vet att vi
jobbar för trygghet och välfärd och när
du känner att framtiden är ljus och
går att påverka.

Bakre raden från vänster: Thord Harrysson, Gunnar Nilsson,
Håkan Andersson, Lisa Dahlberg, Claes-Håkan Martinsson,
Efkan Üstündag och Ulla Lätt.
Främre raden från vänster: Susanne Vaerum, Petra Vogel,
Ulf Dahlberg, Lena Rådström Baastad och Daniel Fleck.
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