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Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjlig-
heternas Mark – men friheten ska gälla oss alla tillsammans. Den enes frihet 
får inte inskränka den andres. Socialdemokratin vilar på ett antal viktiga 
värderingar – jämlikhet och jämställdhet, etnisk mångfald, rättvisa, solidari-
tet, ekologiskt ansvar och hållbar utveckling. 

 Alla människor har lika värde. Vår väg dit går genom ett jämlikt och  
     jämställt samhälle. 

 I ett rikt samhälle tas alla människors resurser tillvara. Olikheter och  
     etnisk mångfald berikar. 

 Samhällets resurser ska fördelas rättvist så att alla får möjlighet till ett  
     gott liv. 

 I ett solidariskt samhälle är det självklart att människor ställer upp för  
     varandra. 

 Frihet kräver vars och ens ansvar för natur och miljö, med andra ord  
     ekologiskt ansvar. 

 Utvecklingen av miljö, ekonomi och välfärd måste vara långsiktigt  
     hållbar, för att också kommande generationer ska få möjligheter till  
     ett gott liv.

Gröna möjligheter 
I Mark finns rika möjlighe-
ter för ett liv i frihet – inte 
minst genom den variations-
rika och underbara natur 
som omger oss. Vi ska ta 
vara på dessa möjligheter 
och bygga vårt Mark vidare 
utifrån dem. Det gör vi ge-
nom att forma det framtida 
samhället på ett ansvarsfullt 
sätt som tar hänsyn till både 
miljön och människors olika 
behov och intressen.

 Strandskyddet är viktigt för oss. Därför ska vi bygga så att människor  
     fortfarande har tillgång till våra sjöar och att vår natur inte skadas. 

 I första hand bör våra samhällen växa. Detta ska kombineras med en  
     levande landsbygd. 



Du som bor i Mark ska känna dig trygg där du bor och arbetar. Därför tar 
vi vårt ansvar för att motverka negativ påverkan på miljö och klimat. 

 Arbetsmiljön ska innehålla så få skadliga ämnen som möjligt. 
 Vi vill minska utsläpp som kan skada människors hälsa och vår natur.
 Dricksvattnet i kommunen ska vara gott och hälsosamt.
 Vatten- och avloppsnätet ska byggas ut och förbättras. 
 Vi vill medverka till att det byggs förbifarter i tätorter som fortfarande  

     har tung genomfartstrafik, till exempel länsväg 156 genom Skene,  
     riksväg 41 genom Björketorp samt riksväg 41 genom Horred.

 Vi ska arbeta för att motverka klimatförsämringar genom att till exempel  
     minska utsläppen av växthusgaser från kommunala anläggningar,  
     satsa på förnybara energislag, fortsätta bygga ut fjärrvärmenätet och  
     använda biogasbilar i den kommunala fordonsparken.

Mark ska vara känt som den gröna kommunen, där kommunen utvecklas 
hand i hand med den omgivande naturen. 

Möjligheter i arbetsliv och 
boende
Vår kommun ska vara aktiv när 
det gäller att utveckla arbetsplat-
ser och företag. Detta gäller både 
våra befintliga företag men också 
alla nya små och stora företag 
som vill etablera sig hos oss. Vi 
ska vara en företagsvänlig kom-
mun som bidrar till nya jobb.
 

 Vi vill att Mark ska bli  
     känt som kommunen  
     som satsar på gröna jobb, till exempel genom nya företag och jobb  
     med utpräglad grön profil och fler jobb i tjänstesektorn.

 Kommersiell och offentlig service ska möta människors behov. 
 Vi vill behålla och utveckla jobb och service på landsbygden genom  

     exempelvis hållbar turism, bättre lokaler för lanthandeln, ökat utbud  
     av varor och tjänster samt ökad tillgänglighet för personer med funk- 
     tionsnedsättning. 



Alla har rätt att försörja sig själv och alla har rätt till ett arbete. Om du är ar-
betslös ska kommunen tillsammans med andra underlätta dina möjligheter 
att få ett jobb, genom olika former av utbildning och meningsfull sysselsätt-
ning. Det handlar om solidaritet och rättvisa.

Kommunen ska också vara ett gott föredöme när det gäller arbetsvillkor 
och miljöhänsyn i sin roll som arbetsgivare. Våra fackliga relationer bygger 
på en ömsesidig respekt. 

 Kompetensutveckling är en självklar del av ett gott arbete. Det livs- 
     långa lärandet är viktigt, både inom och utom arbetslivet. 

 Kommunens anställda ska kunna påverka och utveckla sin egen  
     arbetsplats.

 Heltid är en rättighet, deltid en möjlighet. 
 Jämställdhet är självklart för oss dels som arbetsgivare, dels i vårt  

     arbete för att utveckla det goda livet i Mark.
 Olikheter berikar kommunal verksamhet. Vi ska anställa människor  

     med olika etnisk bakgrund.

Mark är en bra kommun att bo i men vi kan bli ännu bättre när det gäller 
boendet.

 Det behövs fler attraktiva områden för boende i olika upplåtelseformer.  
     Vi vill blanda hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter. 

 Ungdomar behöver mindre lägenheter med rimliga hyror.

Möjligheter till bra kommunikation 
I Mark kan du kombinera bra boende och 
bra jobb – oavsett om du både bor och ar-
betar i kommunen eller om du gör antingen 
eller. Frihet är att kunna välja. Därför är 
det viktigt att Mark kan erbjuda ett bra och 
miljövänligt resande för dig som behöver 
arbeta eller bo i annan kommun. Det är 
också viktigt att konsekvent och metodiskt 
arbeta med infrastruktur så att den bidrar 
till ett enklare arbetsliv och boende.



 Det ska finnas bredband med god kapacitet till alla hushåll i kommunen. 
 Våra vägar behöver förbättras, särskilt länsväg 156 och riksväg 41.
 En bibehållen och utvecklad tågtrafik är helt nödvändig. Där tågen  

     inte finns som alternativ ska busstrafiken vara så tät som möjligt. 
 Om du måste använda egen bil ska du kunna välja miljöbil. Det ska   

     fin nas tankställen för de olika miljövänliga bränslen som marknaden  
     erbjuder. 

 Där avstånden är rimliga vill vi skapa goda möjligheter för dig att  
     cykla eller gå mellan jobb, bostad och fritidsaktiviteter.

Möjligheter i unga år
Våra barn är våra framtida möjligheter och de 
ska ha goda uppväxtvillkor. Till frihetssträvan 
hör att erbjuda barnomsorg till den som så 
behöver. Du ska inte behöva tacka nej till ett ar-
bete eller mer arbetstid för att dina barn saknar 
barnomsorg. 

 Vi vill i första hand erbjuda kommunal 
barnomsorg och förskolan ska vara av god 
kvalitet för alla barn. Det betyder till exempel 
att alla barn ska få en förskoleplats inom fyra 
månader, att barngrupperna ska vara min-
dre och att förskolan ska ha en genomtänkt 
pedagogisk form. 

Utbildningen ska vara av högsta kvalitet – hela 
vägen från förskolan till vuxenutbildningen. 
Alla barn och ungdomar ska få det stöd var och en behöver. Det vi inte kan 
erbjuda själva ska vi söka uppfylla genom samarbete med andra. 

 Grundskolan ska ge en bra kunskapsbas för efterföljande gymnasie-
studier. För goda resultat och bra kvalitet behöver till exempel alla elever 
i grundskolan bli godkända i matematik, svenska och engelska, andelen 
behöriga lärare öka och elever kunna delta aktivt i demokratisk skolning 
genom klassråd eller motsvarande. 



 Vi vill utveckla vårt ungdomsgymnasium och erbjuda en miljö att 
växa i som ger goda förutsättningar för fortsatt studie- och yrkesliv. 
Därför ska gymnasieskolan bland annat erbjuda en god pedagogisk miljö 
med mångfald och kompetent personal, en miljö där alla elever är trygga 
och trivs samt en lärartäthet som ger undervisning och mentorskap av 
hög kvalitet.

 Vi vill stärka utbildningsinslag som bidrar till ett grönare Mark.

Möjligheter på ålderns höst
Alla blir vi äldre, och vi vill ge alla som 
tjänat vårt samhälle under många år, här 
eller på annat håll, en ålderdom i trygg-
het och kulturell rikedom. På så sätt är 
vi solidariska över generationsgränserna. 
Alla äldre ska få det stöd var och en 
behöver. 

 Vi vill i första hand se kommunal 
service och omsorg för våra äldre. Vi 
vill prioritera kvaliteten i omsorgen.  
Det betyder exempelvis att du som 
är äldre i större utsträckning själv ska 
kunna påverka din omsorg och få 
möta samma personal, att anhörigstö-
det förbättras och att personal inom 
vård och omsorg får kontinuerlig 
kompetensutveckling. 

 När man blir äldre är boendet vik-
tigt. Det handlar dels om den fysiska 
boendemiljön men också om rätten att känna sig trygg. Vi ska erbjuda 
lämpliga bostäder för våra äldre exempelvis genom fler och bättre trygg-
hetsboenden samt vård- och omsorgsboenden utifrån behov. 

 Vi vill ge trygghet och möjlighet till aktiviteter, bland annat genom 
ökad trygghet i utemiljön, fria kollektivresor inom kommunen för pen-
sionärer under dagtid samt ett ökat stöd till friskvård och frivilligverk-
samheten.



Möjligheter att växa 
Kultur får människor att växa, 
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 människor. Till detta 
bidrar mängder av ideella orga-
nisationer som gör ett viktigt 
arbete i Mark – både för äldre 
och människor mitt i livet men 
framför allt för alla våra barn 
och ungdomar. En känsla av till-
hörighet gör att människor mår 
gott, vilket i sin tur förbättrar 
folkhälsan. Även idrottsrörelsen 
spelar en stor roll för männis-
kors växande och en menings-
full fritid.

 Vi vill utveckla Kunskapens hus till ett centrum för växande genom  
     att stärka dess roll som centrum för kultur, idrott, evenemang och   
     mötesplats för ungdomar.

 Vi vill ge ökat stöd till det livslånga lärandet. 
 Vi vill utveckla verksamheten vid Rydals museum.                               
 Folkbiblioteken med sin bokbuss ska ges prioritet i vårt kulturarbete.
 Vi vill bevara viktiga kulturmiljöer i kommunen.
 Vi vill stödja barn- och ungdomsverksamhet, idrottsrörelsen samt olika  

     ideella organisationer ytterligare genom bidrag och praktiska insatser.

Vi är övertygade om att våra värderingar och vårt program, tillsammans 
med en uthållig kommunal ekonomi, bidrar till det goda livet i Mark med 
minskade klyftor, en bättre situation för utsatta och mer närhet och trygg-
het för alla.



Socialdemokraterna i Mark 
Textilgatan 1 
511 61 Skene 
Telefon: 0320 475 65 
Telefax: 0320 477 27 
E-post: marks.arb.kommun@telia.com 
Hemsida: www.mark.sap.se
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