
 

Samarbete för Marks kommun  
Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna i Mark 

Undertecknade partier enas om att bilda majoritet i Marks kommun under mandatperioden 
2019-2022.  

Plattform för samarbete  
Vi är överens om att tillsammans: 

• Årligen lägga en gemensam budget som ger stabila förutsättningar för kommunens 
verksamhet.  

• Ha en organisation mellan partierna som utgår från att alla tre partier i majoriteten får mesta 
möjliga delaktighet och insyn. 

• Ha ett förtroendefullt samarbete med respekt och tillit till varandra. Vi vill varandras väl och tar 
gemensamt ansvar för de politiska besluten.  

• Lösa frågor gemensamt i majoriteten. Om enskilt parti eller enskild ledamot har avvikande 
mening i en sakfråga ska detta meddelas ordföranden i gruppen senast på gruppmötet innan 
beslut fattas.  

• Alla tre partier ska gynnas av samarbetet och lyfter de positiva bilderna av samarbetet och och 
ger varandra utrymme massmedialt. 

Sakpolitiken för mandatperioden 2019-2022 

Mark är en fantastisk kommun med ansvarskännande och välkomnande invånare. I Mark finns en 
unik natur med närhet till både stad och land. 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. Vi vill att hela kommunen ska 
leva och kommer göra vårt yttersta för att leda och utveckla hela kommunen.  

Skola 
Vi vill förbättra insatserna riktade till elever som inte når kunskapsmålen. Trygghet i förskola och 
skola är viktigt. Att skolan tillsammans med barnens familjer utvecklar arbetet kring värdegrund 
och bemötande är angeläget. Vi vill förbättra förutsättningar för barns lärande med en 
stödjande lärmiljö för alla elever. 
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Alla barn skall ha möjlighet att nå så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Skolan 
ska organisera undervisningen så att den blir tillgänglig för alla. Styrning och ledning av skolan 
är den högst prioriterade frågan de närmaste åren. Skolledningens främsta uppgift är att skapa 
en stödjande arbetsmiljö för pedagogerna i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.  

Vi vill att: 
• Att en tydlig prioritering och tidsplan för de omfattande investeringarna inom förskolan och 

grundskolan görs. Det är viktigt att arbeta systematiskt med planering och genomförande. Vid 
planering av skolornas struktur gäller att yngre barn ska ha geografiskt nära till skolan. 

• Att kvaliteten och likvärdigheten för elever i kommunens skolor ska säkerställas. 
• Att arbetssituationen för pedagogisk personal måste förbättras. Minskad omsättning av 

personal är högt prioriterat. 
• Våra tre partier ska bilda en arbetsgrupp för att förbättra barn och ungas livsvillkor och genom 

det förverkliga ”Mark - Sveriges bästa barnkommun”.  

Fritid 
En aktiv fritid för ungdomar är viktigt för utveckling och välmående. I Marks kommun finns ett 
stort utbud av fritidsaktiviteter. Det är angeläget att det finns aktiviteter för både tjejer och killar. 
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. Våra samlingslokaler runt om i kommunen är viktiga mötesplatser. Lokalerna är viktiga för 
demokratin och ger möjligheter för människor att mötas.  

Vi vill att: 
• Ungdomars mötesplatser ska ha bra öppettider. Det ska finnas öppna mötesplatser även på 

loven. 
• Utreda förutsättningarna för en ny ishall i Mark.  
• Stödja kommunens föreningsliv 

Miljö och klimat 
Vi vill att Mark ska vara ett föredöme i miljö- och klimatarbetet. De gröna näringarna har stora 
möjligheter att bidra till hållbar miljö och grön tillväxt. Skogens resurser kan bli drivmedel och 
nya material samtidigt som skogen i sig tar upp mycket stor del av våra koldioxidutsläpp. Marks 
kommun är en stor kund och kan utöva ett stort inflytande. Maten som serveras i den 
kommunala verksamheten vill vi ska vara sund, säker och hållbar. Marks kommun är en kommun 
med mycket lokala producenter som ska ha möjligheten att leverera till kommunala 
verksamheter. Vi har mycket att vara stolta över i svenskt jordbruk, varav den restriktiva 
antibiotikaanvändningen, de höga kraven på djurskydd samt det låga användandet av 
besprutningsmedel är några av sakerna. Marks kommun bör dra sitt strå till stacken och se till att 
vid ombyggnationer samt nybyggnationer sätta upp solpaneler och på andra sätt satsa på 
förnybar energi. Ett framgångsrikt miljöarbete stannar inte i Mark eller inom landets gränser, 
men Mark kan göra sin del av helheten.  

Vi vill att: 
• Agenda 2030 och de nationella miljömålen ska genomsyra kommunens arbete. 
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• Andelen förnyelsebar energi ska öka. Målsättningen är att kommunen ska bidra med minst lika 
mycket el som kommunens verksamheter förbrukar. 

• Maten som serveras skall vara lokalt producerad och följa svensk lagstiftning och krav så långt 
det är möjligt. 

Jobb, näringsliv och integration 
Marks kommun ska vara en kommun där det är lätt att starta och driva företag. Vi vill göra det 
enkelt för företag att ha en kommunal kontakt. Det ska vara tydligt vem de kan vända sig till och 
de ska kunna få snabb hjälp samt återkoppling. 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. En sak som krävs för att företagandet i 
kommunen ska frodas är att det finns folk att anställa. Det är viktigt att kommunen är attraktiv att 
bo i, med fungerande skola, vård, infrastruktur och bostäder.  

Vi vill att:  
• Samverkan mellan kommunen och företagen ska förbättras så att företagen får ett snabbt och 

korrekt bemötande.  
• Ge lokala företag bättre möjligheter att lämna anbud vid upphandling.  
• Förbättra arbetet med integration genom att ta fram en integrationsstrategi 

Bostäder 
Idag är det bostadsbrist i större delar av landet och även i vår kommun är det långa bostadsköer 
på sina håll. Därför behöver det byggas mer. Kommunen ska underlätta hantering av 
bygglovsansökningar. Nyckeln till en bra tillväxt i hela kommunen är att bostadsbyggandet ökar 
kommande år, genom strategiska markköp och tydliga markanvisningar för byggnation.  

Vi vill att: 
• Det ska även i fortsättningen vara möjligt att få bygglov för villor utanför detaljplanelagt 

område. 
• Fler bostäder ska byggas i hela kommunen. Det behövs hyresrätter, bostadsrätter och villor. 
•  Privata entreprenörers vilja att bygga tas tillvara. 
• Den nya överföringsledningen skapar möjligheter för byggnation. Dessa områden ska 

marknadsföras så att byggnation kommer igång. 
• Byggnation kan ske i de LIS-områden som kommunen tagit fram. 
• Hela kommunen ska vara uppkopplad senast 2022. Markborna ska ha tillgång till snabbt och 

säkert bredband oavsett var man bor. 

Äldreomsorg och funktionshinderverksamhet 
Vi ska ta väl hand om våra äldre och det innebär att vård och omsorg ska ha hög kvalitet och att 
kommunen kan tillhandahålla hemtjänst, vård- och omsorgsboende. Kvalitet kan handla om att 
man själv får välja vem som kommer hem och städar och utför andra tjänster i hemmet. Det kan 
också handla om att som äldre få ha inflytande över vilken typ av boende man ska bo på. Men 
kvalitet handlar också om att få god omvårdnad, möjligheten att få komma ut och promenera 
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och att våra äldre ska ha möjlighet till regelbunden social kontakt. Alla dessa aspekter måste 
vara med när vi ska skapa en bättre äldreomsorg. Alla ska ha möjlighet att påverka sin egen 
situation. För de som har en funktionsnedsättning är det viktigt att den hjälp och det stöd man 
får är anpassat efter ens behov. Därför vill vi ge människor med funktionsnedsättning ökade 
möjligheter att bestämma över innehållet i stöd, hjälp och service.  

Vi vill att: 
• Den som är i behov av stöd och omsorg ska ha så få personer som möjligt som vårdar en. Vi 

vill ha en bättre bemanning med mer utbildad personal. 
• Förbättra den dagliga verksamheten. Kommunens verksamheter skall vara meningsfulla och 

erbjuda stimulans, utveckling och gemenskap och ge möjlighet till att närma sig 
arbetsmarknaden. 

• Habiliteringsersättningen ska höjas. 
• Platserna inom vård- och omsorgsboende ökar och det finns vård- och omsorgsboenden i alla 

delar av kommunen. 
• Satsa på äldres trygghet och hälsa. 
• Kommunen ska göra de förändringar som behövs för att ha en trygg och säker färdtjänst. 
• Fortsätta det inledande planeringsarbetet för ett samarbete mellan SÄS och Marks kommun 

om verksamhet på Skene Lasarett.  

Kinna 2018-10-05 
Socialdemokraterna  Centerpartiet  Liberalerna 

______________________ ______________________ ______________________ 
Lisa Dahlberg  Leif Sternfeldt  Niklas Herneryd
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