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FRAMTIDENS MARK 
”Mark ska bli den bästa kommunen för barn och företag – alla 

och inte bara vissa barn och ungdomar ska ges en bra start 
i livet – det ska vara enkelt att etablera och driva företag. 
Äldre ska känna att de har en värdig ålderdom.  
I Mark tar vi ansvar för miljö och klimat – en hållbar livs-
stil. Föreningslivet ska blomstra. Invånare med funktions-

nedsättningar ska känna sig jämlika i samhället. I hela 
kommunen finns attraktiva boende- och närmiljöer med 

bra kommunikationer och fiberanslutningar”.

BÄSTA BARNKOMMUN 
Vi sätter barn och unga främst – för de är 
vår framtid. Det är endast genom en jämlik 
barndom, skola och fritid som vi skapar  ett 
långsiktigt hållbart samhälle. Stödet är som 
viktigast tidigt i livet – alla barn förtjänar en 
bra start. Mark ska vara en kommun som 
ger alla barn och unga, oavsett uppväxt- 
miljö, kön och etnicitet möjligheter att nå 
sin fulla potential. 

Barnen ska ha en jämlik uppväxt!  
Förskolan och skolan ska ha likvärdiga för-
utsättningar för undervisning, arbetsmiljö, 
utemiljö, elevhälsa och digitala verktyg.  
Alla elever ska mötas av en enastående lär-
miljö med yrkesskickliga lärare och en de-
mokratisk, jämlik skola som stimulerar  
till delaktighet. 

BÄSTA FÖRETAGSKOMMUN 
Vår vision är att bli bästa företagskommun. 
Detta genom att ge den rätta hjälpen i rätt 
tid och bidra till ökad inflyttning, bra infra-
struktur och god utbildning. I Marks kom-
mun ska det vara enkelt att etablera och 
driva företag. 

För ett ännu bättre näringslivsklimat ska 
kommunen i nära samarbete med näringsli-
vet skapa en positiv utveckling i Mark.  
En aktiv näringspolitik är en förutsättning 
för att fler företag etablerar sig och utveck-
las och för tillväxt i Framtidens Mark. Vi 
kommer att ta initiativ till att turism och  
näringsliv lyfts fram och organiseras på ett 
sätt som driver tillväxten i kommunen.

En ökad samverkan mellan offentliga 
aktörer, näringsliv och akademi som skapar 

Ulf Dahlberg
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”Vi kommer lyckas!” Av Moa-Lisa Fransson

TILLSAMMANS SKAPAR VI FRAMTIDENS MARK
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TILLSAMMANS SKAPAR VI FRAMTIDENS MARK
nya, innovativa lösningar stärker kon- 
kurrenskraften och bidrar till en hållbar  

utveckling som skapar fler jobb. Med fler 
jobb får vi också råd med en välfärd vi kan 
vara stolta över. 

En av de kommande decenniets vikti-
gaste frågor för företag och kommuner är 
att hitta skickliga yrkesarbetare med rätt 
kompetens. Socialdemokraterna vill verka 
för att kompetensförsörjningssystemet ska 
möta industrins behov och främja dess 
långsiktiga utveckling.

JÄMIKHET, SOLIDARITET OCH 
FRIHET– MARK KAN BÄTTRE! 
Det här är Socialdemokraterna i Marks 
handlingsprogram 2023–2026. Här kan du 
läsa om våra förslag för hur kommunen kan 
förbättras, vad vi ska genomföra när vi får 
fortsatt förtroende att leda Marks kommun. 
Vissa delar förutsätter att vi även får för- 
troendet att leda Västra Götalandsregionen 
och Sverige. Vi är stolta – men inte nöjda. 
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ETT RIKT LIV FÖR ALLA ÄLDRE

”Ett rikt liv för alla äldre” av Moa-Lisa Fransson
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lla har rätt till en trygg ålderdom. Ingen äldre ska behöva  
känna sig ensam i Mark. Kommunen ska ha en enastående 
äldreomsorg med hög och likvärdig kvalitet. 

Det är de som behöver hjälpen som ska vara med och utforma 
den. Äldre ska mötas av utbildad personal som har kunskap och 
kan hjälpa till på bästa sätt. Stödet till de som tar hand om när- 
stående ska utvecklas. 

Alla äldre ska känna sig inkluderade och delaktiga i samhället. 
För att uppnå detta – ska kommun, näringsliv och det civila sam- 
hället samverka. I Framtidens Mark ska äldre ses som en resurs.  
Ensamhet och social isolering ska motverkas. 

Tekniken och digitaliseringen är viktig för att kunna bibehålla 
och utveckla en god äldreomsorg. Mänskliga möten har en över-
ordnad betydelse för människor, samtidigt kan tekniken bidra till  
att öka tryggheten för äldre och möjliggöra fler sociala möten 
och kontakter.

DET HÄR VILL VI ÅSTADKOMMA I MARK
• Vi vill att offentligt finansierad verksamhet ska utföras   
 av kommunen. 
• Vi vill införa ett digitalt teknikbibliotek för att motverka   
 det digitala utanförskapet. 
• Våra nya äldreboenden ska byggas där behovet   
 är som störst och anpassas efter äldres behov. 
• Mindre stress och otrygghet bland omsorgspersonalen   
 genom att avskaffa delade turer och minutscheman. 
• Vi vill införa avgiftsfritt trygghetslarm för äldre. 
• Vi ska öka Utbudet och kvalitén av dagaktiviteter, särskilt   
 för personer med demenssjukdom. 
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EN MILJÖ DÄR ALLA KAN BIDRA

 ”En miljö där alla kan bidra” Moa-Lisa Fransson
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Mark finns goda förutsättningar att skapa en hållbar livsstil – inte 
minst genom vår variationsrika och vackra natur. 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 miljö och människors olika behov och intressen. 
Mark ska vara en miljökommun i framkant. 

Genomförandet av agenda 2030 och de nationella miljömålen 
ska genomsyra kommunens verksamhet. Tillsammans ska vi under 
nästa mandatperiod och framåt klara klimatomställningen. 

DET HÄR VILL VI ÅSTADKOMMA I MARK
• Det ska finnas solceller på alla kommunens och    
 Marks Bostads AB:s fastigheter. 
• Kommunen ska ta fram en koldioxidbudget som   
 ett verktyg för klimatomställningen. 
• Fler insatser för klimatet. Andelen förnyelsebar energi ska öka.  
 Kommunen ska producera el från sol och vind. Målsättningen 
 är att kommunen ska bidra med minst lika mycket el som 
 kommunens verksamheter förbrukar. 
• Genom olika åtgärder ska vi värna den biologiska mångfalden,  
 till exempel genom att skydda mer natur och bekämpa 
 invasiva arter. 
• Laddinfrastruktur ska byggas ut så att boende, verksamma 
 och besökare kan ladda bilen.

EN MILJÖ DÄR ALLA KAN BIDRA
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MARKBORNA SKA TRIVAS

”Alla ska trivas!” Av Moa-Lisa Fransson
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i har tidigare beskrivit våra prioriterade områden – Bästa 
barnkommun – Bästa Företagskommun – Äldre – Miljö och 
klimatfrågorna. Här tar vi upp annat som vi kommer att  

arbeta med. Människor trivs i gröna, vackra områden med närhet till 
service. I Mark finns möjligheten att forma attraktiva och tillgäng-
liga boendeområden för alla. För att kunna leverera hög service till 
markborna även i framtiden behöver kommunen växa. Då måste 
fler kunna bo här. 

HELA MARK SKA LEVA 
Alla orter är unika och bidrar till kommunens speciella karaktär och 
konkurrenskraft. Kinna ska fortsätta utvecklas som ett administrativt 
och kommersiellt centrum. 

För att möta efterfrågan på bostäder i Mark ska fler hyres- 
rätter byggas. Det ska finnas möjligheter att skaffa en lägenhet till 
en rimlig hyra för ungdomar, studenter, familjer och nyinflyttade. 
Byggandet och tillväxten ska i första hand förläggas till platser där 
det redan finns utbyggd kommunal service. Fler villatomter ska tas 
fram och kommunen ska bli mycket mer aktiv när det gäller att  
planera för nya bostadsområden. 

För att öka kommunens attraktivitet är det nödvändigt att  
närmiljön är ren och snygg, vilket skapar trivsel och trygghet. 
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EN SKOLA FÖR ALLA 

”En skola för alla!” av Moa-Lisa Fransson
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arnen ska ha en jämlik uppväxt! Detta grundas i en likvärdig 
förskola och skola. Alla barn och elever oavsett bakgrund ska 
nå sin fulla potential. Förskolan och skolan ska ha likvärdiga 

förutsättningar för undervisning, arbetsmiljö, utemiljö, elevhälsa och 
digitala verktyg. Alla elever ska mötas av en enastående lärmiljö 
med yrkesskickliga lärare som stimulerar till delaktighet. 

Vi vill ge människor nyckeln till att forma sina egna liv. Utbild-
ning är vägen till frihet att välja framtidens jobb. Därför satsar vi på 
utbildning för att det lönar sig både för den enskilda och för sam-
hället. Det ska vara möjligt att utbilda sig hela livet, från förskolan 
till vuxenutbildningen. 

DET HÄR VILL VI ÅSTADKOMMA I MARK
• Alla elever ska gå ur grundskolan med godkända betyg.
• Alla barn och elever har rätt till utbildade och legitimerade 
 lärare.
• Vi ska öka resurserna och anställa fler lärare i förskoleklass 
 och årskurs 1–3. 
• Alla skolor ska ha minst en specialpedagog på heltid.
• Alla barn upp till 12 år ska få fri entré till badhuset Kaskad.  

EN SKOLA FÖR ALLA 
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FÖRENINGAR FRÄMJAR HÄLSA

”Föreningar främjar hälsa!” av Moa-Lisa Fransson.
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FÖRENINGAR FRÄMJAR HÄLSA
ultur får människor att växa och förstå. Kultur bety-
der mycket för det goda livet i Mark. Den skänker 
välbefinnande och gemenskap. Till detta bidrar 

till exempel mängder av ideella organisationer som gör 
ett viktigt arbete i Mark. En känsla av tillhörighet gör att 
människor mår bra, vilket i sin tur förbättrar folkhälsan. 

I Mark finns ett rikt förenings- och friluftsliv där föreningarna är  
navet. Socialdemokratisk kulturpolitik går ut på att göra konstens 
olika uttrycksmedel tillgängliga och syftar till att stimulera såväl 
eget skapande som kulturell delaktighet. 

DET HÄR VILL VI ÅSTADKOMMA I MARK
• För att alla barn ska ha de bästa möjligheterna att utvecklas  
 ska vi satsa på ledarutveckling i föreningslivet. Föreningslivets  
 ledare gör ovärderliga insatser för barn och ungdomar och  
 möter dem i alla situationer. 
• I Mark ska vi ha en avgiftsfri kulturskola för barn och ungdomar  
 upp till 18 år och ge generösa bidrag till evenemang och   
 kulturprojekt. 
• Våra samlingslokaler runt om i kommunen är viktiga mötes
 platser. Lokalerna är betydelsefulla 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.
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ALLA SOM KAN – SKA JOBBA 

”Alla som kan ska jobba!” av Moa-Lisa Fransson
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Mark ska det vara ordning och reda på arbetsmark- 
naden. Alla som kan jobba ska jobba. Den som jobbar 
ska kunna leva på sin lön och ha trygga arbetsvillkor. 

Mark ska vara en kommun där kvinnor och män går till 
jobbet. Alla ska känna sig trygga och kunna kombinera 
familj och arbete. Därför ska kommunkoncernen vara en 
bra arbetsgivare!

En fri människa är förutsättningen för att kunna förverkliga sina 
drömmar och bidra till ett jämlikt och jämställt samhälle. En hög 
kvalité i kommunens verksamheter kräver att alla kommunens  
medarbetare har trygga anställningar, bra arbetsmiljö, kompetens-
utveckling och löner. 

Kunskap och kompetens i välfärden 
Anställda i kommunen ska utbildas för att öka kvalitén i verksam- 
heten. Det innebär att vi ska erbjuda kompetensutveckling och  
utbildningar för anställd personal. Kommunens anställda ska vara  
stolta över sin anställning och vilja vara kvar i organisationen och  
på så sätt göra en enastående insats i vår kommun. 

DET HÄR VILL VI ÅSTADKOMMA I MARK
• Kommunen ska ha en personalpolitik med hållbara villkor.  
 Mindre är 10 procent omsättning bland personalen. 
• Alla medarbetare ska ha heltid som grund för sin anställning.
• Alla kommunens anställda ska erbjudas tjänster utan delade  
 turer. 
• Vi vill införa fria mensskydd på alla kommunala arbetsplatser. 
• Vi vill förbättra den dagliga verksamheten som ska vara   
 meningsfull och erbjuda stimulans, utveckling och gemenskap,  
 och möjlighet till att närma sig arbetsmarknaden. I Mark   
 behövs alla.
• Habiliteringsersättningen ska höjas.  
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KOMMUNIKATIONER FÖR ALLA 

”Kommunikationer för alla!” av Moa-lisa Fransson.
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KOMMUNIKATIONER FÖR ALLA 
n väl genomtänkt infrastruktur är bra för miljön,  
underlättar människors liv och ger möjlighet att  
kombinera boende, studier 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 kom-
mun för arbete eller studier.

Både fysiska och digitala möten måste fungera. Ett robust bred-
band med full täckning i hela kommunen är en självklarhet för oss. 

DET HÄR VILL VI ÅSTADKOMMA I MARK
• Rättvis kollektivtrafik – Vi kommer att vara pådrivande   
 gentemot Västtrafik för att hela kommunen ska leva. 
• Väginvesteringar – Vi ska bygga en ny förbifart i Skene   
 och aktivt vara med i planeringen av arbetet fram till 2032.  
 Vi kommer bevaka ombyggnationen av väg 41 mellan   
 Björketorp och Horred. 
• Viskadalsbanan är viktig för Mark. Nu när den rustas upp   
 och förbättras behöver vi säkerställa attraktiviteten och   
 säkerheten vid banans olika stationer.  
• För utvecklingen av centralorten krävs en planskild 
 järnvägskorsning i Kinna.



Handlingsprogrammets illustrationer 
För att vi skulle få bilder som förstärker våra texter i handlingsprogrammet, ville vi ha unika 
bilder med utgångspunkt i vår politik och vår unika kommun. Vi valde att kontakta vår parti-
kamrat Moa-Lisa Fransson i Göteborg som målar mycket politisk konst.  

Kort om Moa-Lisa
Konstnären med rött feministiskt hjärta som målar livet i akvarell. 
Med sin unika känsla för att fånga människan och gemenskap har 
hon gett handlingsprogrammet liv. Konsten i detta handlings- 
program är specialbeställd och framtagen för att ge liv och 
känsla till våra politiska förslag och framtidsvisioner för Mark. 
Vi vill tacka Moa-Lisa för att fantastiskt arbete med att illustrera 
vårt handlingsprogram. Akvarellerna i programmet finns inrama-
de och hänger delvis i partilokalen och delvis hemma hos  
markbor som deltog i vallotteriet 2022. 
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