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Mark - kommunen där gräset är grönare! 
 
Marks kommun ska vara bäst på att vara kommun med kvalitet och valuta för skatte-
pengarna som viktiga ledord.  
 
Marks geografiska läge kombinerat med vackra omgivningar och djupa traditioner av 
småföretagande, ger stora möjligheter. Möjligheter som ska tas tillvara!  
 
Mark ska präglas av ett blomstrande näringsliv. Att barn och ungdomar får den allra 
bästa starten i livet genom skolor av toppkvalitet och rika möjligheter till idrott och kul-
tur. Mark ska erbjuda goda boendemiljöer med ett brett utbud av boendeformer i hela 
kommunen. Här ska alla kunna förverkliga just sina drömmar. 
 
Frihet och trygghet är viktigt för Nya Moderaterna. Det handlar om självständighet och 
möjligheten för varje människa och familj att kunna utforma livet precis som man själv 
önskar. Alla är unika och måste tillåtas vara det.  
 
I Mark är medborgarna viktigare än politikerna. I vårt Mark är valfrihet och god service 
ledstjärnor.  
 
För att kunna arbeta vidare för ökad frihet och trygghet önskar vi fortsatt stöd av väljar-
na i Mark. Vårt löfte till väljarna är att förvalta vår fina kommun på ett bra sätt och fort-
sätta göra det som kan bli bättre, ännu bättre. Mark ska vara kommunen där gräset är 
grönare. 
 
Nya Moderaterna i Mark vill: 
 Att kommunens resurser ska koncentreras till kärnverksamheten 
 Samverka över kommungränserna inom lämpliga områden och verksamheter  
 Att kommunalskatten ska hållas låg samtidigt som den kommunala servicen ska 

hålla en god kvalité 
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Ett blomstrande näringsliv med växande företag och fler jobb  
 
Fler jobb och minskat utanförskap hör till kärnan i Nya Moderaternas politik. Fler 
människor i arbete ökar skatteintäkterna till kommunen och garanterar den fortsatta 
finansieringen av våra gemensamma uppdrag som vård, skola och omsorg. Vi kom-
mer arbeta för att öka antalet arbetstillfällen i Mark. 
 
Jobb skapas i företag och av företagare. Politikens uppgift är att skapa förutsättning-
ar, för företagen att kunna skapa jobben. Vi vill bidra till att befintliga företag ska 
kunna växa och att nya företag ska välja att etablera sig i Mark. En utvecklingspot-
ential ligger i besöksnäringen och kultursektorn, som under gynnsamma omständig-
heter kan bli en tillväxtmotor, inte minst lokalt i de mindre orterna. Kommunens insat-
ser för att underlätta för besöksnäringen ska förstärkas.  
 
Under den gångna mandatperioden har ett gediget arbete skett i Marks kommun för 
att förbättra dialogen och kontakterna mellan kommunens tjänstemän och politiker 
och företagen, för att öka servicen och tillgängligheten samt förbättra bemötandet. 
Det har gett effekt. Nya Moderaterna vill fortsätta arbetet. Insikten om företagens 
betydelse för samhällsutvecklingen ska genomsyra den kommunala verksamheten.  
 
Trots att Sverige under Alliansregeringen i jämförelse med andra länder, stått stadigt 
under den stora internationella ekonomiska krisen, har det givetvis varit tufft på ar-
betsmarknaden. Självfallet har det varit extra för många unga, som redan innan krisen 
stod utanför arbetsmarknaden. Vi vill underlätta för unga att få jobb bl. a genom fler 
feriejobb i kommunen och genom att stärka kontakterna mellan skolan och näringsli-
vet. 
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Nya Moderaterna i Mark vill: 

 Att kommunfullmäktiges ledamöter samt förvaltningschefer besöker företag 
samt deltar vid Minabs företagsfrukostar 

 Utveckla synen på företagande och entreprenörskap bland barn och unga 
genom fördjupat samarbete mellan skolor, inte minst rektorer och studie- och 
yrkesvägledare, och företag 

 Att kommunen vid kontakt med företag eller kommuninvånare har ett kund-
perspektiv 

 Att kommunen tillhandahåller fler praktikplatser, såväl ferieplatser som praktik 
för personer som står lite längre från arbetsmarknaden 

 Utveckla Lagen om valfrihet (LOV) så att fler företag kan vara med och skapa 
en bättre vård och omsorg i kommunen 

 Fortsätta och intensifiera arbetet med att förenkla upphandlingsunderlag samt 
utforma upphandlingar så att de ger även mindre lokala företag möjlighet att 
delta 

 Göra regelförenklingar och minska byråkratin för företag inom kommunen 

 Utveckla samarbetet med grannkommunerna för att stärka vårt område som 
helhet och att få fler företag att flytta hit 

 Skylta och aktivt marknadsföra ledig tomtmark för företagsetableringar 
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En växande kommun med livskvalitet i fokus 
 
Marks läge, i triangeln mellan Göteborg, Borås och Varberg, ger stora möjligheter att 
öka antalet invånare till 40 000 inom en snar framtid. Att arbeta för att öka kommu-
nens attraktivitet ska därför ha hög prioritet. Marks kommun ska erbjuda en livskvali-
tet i världsklass. 
Det handlar om att den kommunala servicen håller hög kvalitet, att värna utbudet av 
såväl natur- som kulturupplevelser men också om att tillse att det finns en funge-
rande bostadsmarknad. Under den gångna mandatperioden har tiderna för att få 
bygglov minskat väsentligt, vilket betyder mycket för både privatpersoner och före-
tag. Myndighetsutövningen och regelverken ska fortsatt ses över för att erbjuda en 
god service. 
 
Nya Moderaterna i Mark vill: 

 Att kommunal service i Mark är lättillgänglig och av god kvalité 

 Att kommunen har god beredskap för att erbjuda ytterligare service när be-
hov uppstår 

 Planera för attraktiva boenden i sjönära områden enligt LIS  

 Använda sjöar och vattendrag i vår kommun för att skapa attraktiva miljöer 

 Bygga fler lägenheter där det efterfrågas 

 Marknadsföra Marks kommun på lämpligt sätt och i rätt sammanhang för att 
locka nya kommuninvånare 

 Bygga ut nätet av gång- och cykelvägar (GC-vägar) 

 Undersöka intresset för och erbjuda möjligheten att hyra odlingslotter i cen-
tralorten 

 Köpa och detaljplanera mark i attraktiva områden 
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Bra pendlingsmöjligheter och kommunikationer 
 
God tillgänglighet och snabba kommunikationer är en förutsättning för tillväxt och 
utveckling i Mark. Det ställer i sin tur krav på väl utbyggd infrastruktur. Vi vill verka 
för bättre kommunikationer och större investeringar i infrastrukturen. Det handlar 
om de stora vägarna till, från och genom Mark som Rv41 och Lv156 men också om 
de mindre vägarna i kommunen. Det handlar därtill om upprustningen av järnvägen 
till Borås och Varberg.  
 
Vi vill bidra till att förbättra möjligheterna till byten och övergångar mellan olika 
transportslag. Kollektivtrafiken är ett ansvar för Västra Götalandsregionen men 
Marks kommun ska aktivt driva frågor som rör kollektivtrafikens utveckling i Mark. 
Det handlar bl a om att få en fungerande läns- och kommunöverskridande pendling, 
även till Varberg och Kungsbacka. I kommunen kommer vi bidra till att underlätta 
kollektivt resande bl a genom att planera för och anlägga fler pendelparkeringar. 
 
Den digitala infrastrukturen i form av IT, internet och bredband är tillsammans med 
driftsäkra el- och telefonnät, avgörande för tillväxt och en förutsättning för att kunna 
nå politiska mål inom flera samhällsområden. Marks kommun ska ligga i framkant i 
att tillvarata de möjligheter som utvecklingen ger.  
 
Nya Moderaterna i Mark vill: 

 Se en utbyggnad av Rv41 och Lv156 samt upprustning av det mindre vägnä-
tet 

 Verka för en upprustning av järnvägen till Borås och Varberg 

 Göra det enklare att resa kollektivt genom fler pendelparkeringar samt aktivt 
driva frågor kring t ex turtäthet och läns- och kommunöverskridande pend-
ling gentemot Västra Götalandsregionen 
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Barnen är framtiden 
 
Mark ska vara en kommun där barnen sätts i fokus och där alla ges möjligheten till 
en bra och trygg start i livet, där varje barn kan utvecklas utifrån sina förutsättningar. 
Vårt mål är en skola och barnomsorg i absolut toppklass, som lockar familjer till 
Marks kommun.  
 
En skola och förskola med hög undervisningskvalitet där elever, lärare och personal 
trivs är det som ska stå i centrum för skolpolitiken – oavsett om den drivs i kommu-
nal eller fristående regi. Politikens uppdrag är att sätta mål, följa upp resultaten och 
stödja skolan/förskolan. 
 
Med den nya översiktsplanen med ny exploateringsområden för bostäder krävs en 
skolorganisation som geografiskt kan möta framtidens behov. Vi ser gärna bevaran-
det av de mindre skolorna som en trygg och nära miljö för de mindre barnen.  
 
Vi känner stor oro inför den växande psykiska ohälsan bland barn och unga. Tidig 
upptäckt och tidiga insatser är viktigt innan problemen vuxit sig för stora. Vi vill se ett 
ökat samarbete mellan Marks kommun och Västra Götalandsregionen, mellan för-
skolan, skolans Elevhälsa, BVC och BUP. Fler kuratorer på skolorna bör övervägas 
liksom möjligheterna att öka resurspersonalen inom förskolan. 
 
Det är personalen i barnomsorgen och skolan som bäst vet hur verksamheten ska 
skötas 
– inte politiker – därför tycker vi det är viktigt att öka medarbetarnas inflytande och 
att stärka det lokala ledarskapet i verksamheten. Marks kommun ska erbjuda kon-
kurrenskraftiga löner och vi ser gärna en ökad lönespridning mellan olika lärare.  Lä-
rare och förskolelärare ska ha goda möjligheter till planering och fortbildning. Vi vill 
undersöka möjligheterna att kunna erbjuda barnskötare inom barnomsorgen att ut-
bilda sig till förskollärare på distans samt ändra inriktningen på Barn- och fritidspro-
grammet på gymnasiet för att underlätta framtida rekryteringsbehov inom barnom-
sorgen. 
 
Genom ett ökat samarbete skolorna emellan och förskolorna emellan vill vi medverka 
till att sprida goda exempel. ”Månadens idé” kan vara ett sätt att öka engagemanget 
och sprida idéerna mellan lärare, pedagoger och rektorer.  
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Nya Moderaterna i Mark vill: 

 Att barn- och elevgrupperna i förskolan, skolan och skolbarnomsorgen är 
mindre än riksgenomsnittet 

 Genomföra föräldraenkäter för att utvärdera barnomsorgen och skolan  

 Öka demokratin och delaktigheten för barn och ungdomar, t ex kan barns 
tankar och idéer tas tillvara i samhällsplaneringen och när det kommer till om-
byggnationer av lekplatser och parker 

 Att kommunen aktivt söker projektbidrag för utvecklingsarbete inom skolan 
och förskolan 

 Att lärare och förskolelärare ska ha goda möjligheter till planering och fortbild-
ning. 
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Förskolan - Att rusta för framtiden 
 
Vi vill börja tidigt. Forskning visar att ju tidigare insatser sätts in desto bättre går 
det för barnen när de sedan kommer upp i skolåldern. Pedagogik, personaltät-
het och utbildad personal ska medverka till att alla barn blir sedda och att de 
får växa och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Som förälder ska du erbju-
das en plats för ditt barn i den egna kommundelen utan köer och därför vill vi 
se över utbyggnaden av antalet förskoleplatser i kommunen. Förskolan ska 
vara en trygg och utvecklande start i livet för barnen och kännas som hemma.  
 
Förskolans unika förutsättningar måste tas tillvara. Här upptäcker personalen 
tidigt om barnen behöver extra stöd, de har en nära kontakt med föräldrarna 
och ser hur hemmiljön fungerar. Här kan barnen entusiasmeras, upprätthålla 
och utveckla nyfikenheten för lärande. För att förskolan ska ges förutsättning 
att lyckas med sitt uppdrag vill vi se över hur resurserna fördelas inom Barn- 
och utbildningsnämnden. 
 
I Marks kommun finns få alternativ till den kommunala förskolan. Vi vill snarast 
öka möjligheterna att införa fler former av pedagogisk omsorg för att öka valfri-
heten för Markborna. Vi ser gärna att förskolor tillåts ha olika inriktning eller 
profilera med t ex profilämnen.  
 
Nya Moderaterna i Mark vill: 
 Utveckla det pedagogiska innehållet i förskolan  

 Minska storleken på barngrupperna i förskolan 

 Vara fortsatt positiva till fristående förskolor och profilering av kommu-
nala förskolor 

 Att kommunen erbjuder fortbildning av förskollärare och att barnskötare 
kan vidareutbilda sig till förskolelärare på distans 

 Förstärka förskolans läroplan med mer språk- och matematikförbere-
dande kunskaper samt tillhandahålla en utvecklingsledare i matematik, 
naturvetenskap och teknik för förskollärarna 

 Behålla vårdnadsbidraget  

 Lyfta fram matens betydelse för lärandet men även som pedagogiskt 
verktyg. Maten ska lagas så nära barnen som möjligt 

 Göra en kommunövergripande översyn över förskolornas interiörer, lo-
kalernas utformning och lekplatserna för en god miljö  
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En grundskola som förmedlar kunskap 
 
För oss är kunskapsskolan en grundbult i ett rättvist samhälle. För att alla elever 
ska komma till sin rätt i skolan måste undervisningen utformas med hänsyn till 
individuella behov. Vissa elever behöver stöd och andra behöver stimulans för att 
lyckas. Atmosfären i klassrummen ska präglas av arbetsro och kreativitet. Lärare 
måste få vara lärare och ägna sig åt undervisning. 
 
Ofullständiga kunskaper i grundskolan ska inhämtas i grundskolan och inte på 
gymnasiet. En mer flexibel övergång till gymnasiet behövs samt stödundervis-
ning under loven. Det kan även behövas riktade insatser för mindre undervis-
ningsgrupper.  
 
Vi vill den kommande mandatperioden stödja skolorna i Marks kommun i att 
kunna göra naturvetenskap, matematik och teknik än mer intressant och stimule-
rande för eleverna bl a genom ökade samarbeten med aktörer på området och 
inom näringslivet, som kan stödja lärare i att utveckla sin pedagogik.  
 
Vi moderater vill göra en omfattande satsning på att stävja mobbing, kränkningar 
och trakasserier bl a genom ett tidigt och förstärkt värdegrundsarbete. 
 
De allra flesta barn i skolår F-3 är inskrivna i skolbarnsomsorgen. Vi vill göra det 
möjligt för barnskötare inom skolbarnsomsorgen att på distans utbilda sig till 
fritidspedagoger. Vi vill också se över gruppernas storlek och möjligheten till ak-
tiv läxhjälp inom skolbarnomsorgen. 
 
Nya Moderaterna i Mark vill: 

 Öppna upp för fler vuxna i skolan t ex genom införandet av ”Klassmorfar/
farfar/farmor/mormor” 

 Satsa på riktade insatser för barns tidiga läs, skriv- och språkutveckling 

 Införa läxhjälp ”Lexis” inom skolbarnomsorgen eller direkt i anslutning 
efter skolan på eftermiddagen  

 Göra en IT-satsning på skolan så att IT kan användas på bästa sätt i 
undervisningen 

 Öka självbestämmandet för kommunala skolor och förskolor med möjlig-
het till profilering  

 Bidra till arbetsro i klassrummen bl a genom att kommunfullmäktige snar-
ast antar en policy för trygghet och arbetsro  

 Införa fysisk aktivitet på schemat varje dag 
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En gymnasieskola och vuxenutbildning som förbereder för hög-
skolan och ger anställningsbarhet 
 
Gymnasieskolan ska vara en kunskapslots in i vuxenlivet. Gymnasieskolan ska ta 
hänsyn till att ungdomar har olika mål och ambitioner. Vissa vill gå vidare till högs-
kola direkt efter gymnasiet medan andra drömmer om att få ett eget jobb så snabbt 
som möjligt. Valfrihet och bredd ska prägla utbildningarna.  
 
Marks gymnasieskola har redan ett starkt entreprenörskapsprogram vars elever har 
nått goda resultat. Gymnasieskolan i sin helhet kan bli ännu bättre på att uppmuntra 
och stimulera ungdomar till entreprenörskap även inom andra utbildningsinriktningar. 
 
I de fall någon vill byta jobb eller yrkesbana i vuxen ålder ska detta underlättas ge-
nom validering, vidareutbildning eller omskolning. Det är viktigt att Marks kommun 
matchar regeringens satsningar kring t ex YA-jobb där unga får lära sig jobbet, på 
jobbet och andra insatser kring yrkes- och lärlingsutbildningar. 

 
Nya Moderaterna i Mark vill: 

 Bibehålla och öka kvalitet, bredd 
och spets på gymnasieskolan och 
sprida entreprenöriellt lärande i ut-
bildningen   

 Att Marks kommun matchar rege-
ringens satsningar kring t ex YA-
jobb där unga får lära sig jobbet, på 
jobbet och andra insatser kring yr-
kes- och lärlingsutbildningar 

 Erbjuda en bra vuxenutbildning, 
validering av kunskaper och verka 
för fler praktikplatser inom såväl 
kommunal som privat verksamhet  
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Trygghet, stöd och hjälp när den behövs 
 
Ibland behövs hjälp och stöd på vägen för människor som har det svårt. För dem 
som av olika anledningar inte kan arbeta har kommunen ett särskilt ansvar, i sista 
hand via socialtjänsten. Den sociala servicen i kommunen ska syfta till att skapa en 
grundtrygghet. Det sociala trygghetssystemet ska ge stöd samtidigt som det finns 
morötter och stöttning till en återgång till ett liv utan bidrag och stöd.  
 
Människor med funktionsnedsättning ska, så långt det är möjligt, ha goda möjlighet-
er att leva ett självständigt liv samt ha ett arbete att gå till. Socialtjänsten i Mark ska 
präglas av respekt och tolerans för den enskilde. De berörda ska få vara med och 
påverka den hjälp de behöver. Vi är övertygade om att alla vill och kan, själv eller 
med stöd, välja vem som ska utföra hjälpinsatser inom socialtjänsten.  
 
Människor ska känna trygghet i vardagen. Alla människor ska kunna leva i frihet, 
ingen ska behöva känna rädsla för att utsättas för våld och brott. Det är viktigt att fler 
poliser syns ute på gator och torg. För att minska våldet är det viktigt att vi har ett 
brottsförebyggande perspektiv när vi utformar vår miljö i kommunen. En säkrare miljö 
kan till exempel skapas genom att ha upplysta miljöer samt färre och mindre 
buskage.  
 
Vi moderater vill lägga stor vikt på förebyggande insatser mot kriminalitet genom att 
tidigt fånga upp problem. En trygg uppväxt med goda normer och värderingar är den 
bästa brottsförebyggande insatsen. Om problem uppstår behöver föräldrar, skola, 
socialtjänst, polis och frivilligorganisationer snabbt komma in och samverka för att i 
ett tidigt skede bryta det kriminella beteendet eller drogmissbruket. Vi vill också 
stärka det lokala förebyggande ungdomsarbetet bl a genom fler mötesplatser för 
ungdomar, möjligheter till meningsfull fritidssysselsättning och en ökad dialog med 
föräldrar och andra vuxna.  
 
Nya Moderaterna i Mark vill: 

 Se satsningar på förebyggande insatser 

 Göra offentlig miljö tillgänglig även för människor med funktionsnedsättning  

 ”Bygga tryggt” vid utformningen av offentliga miljöer och marknadsföra kom-
munen som en trygg kommun att bo i 
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En trygg ålderdom 
 
Det ska vara tryggt, och roligt, att åldras i Mark. Vården ska hålla hög kvalitet och 
präglas av kontinuitet. För oss är det viktigt att hjälp och stöd utformas på ett sätt 
som ser varje människas förmåga, önskemål och behov. För Nya Moderaterna är det 
självklart att par ska kunna fortsätta bo tillsammans.  Så långt som möjligt ska den, 
som så önskar, få vårdas hemma.  
 
Valfrihet och alternativ är bra och vi ser gärna att verksamheter tillåts profilera sig. 
Nya Moderaterna är öppna för ökat inflytande från personal och brukare t ex kring 
hur verksamheter ska organiseras. Vi vill verka för olika former av boenden för äldre i 
alla delar av kommunen. Vi vill bidra till att tillgänglighetsanpassade Seniorboenden 
byggs ut i hela kommunen, både i kommunal regi men även i form av bostadsrätter.  
 
Att vidareutveckla grundtanken med Trygghetsboende är viktigt. Det handlar om ett 
eget boende med närhet till t ex aktiviteter och nöjen, service och kommunikationer, 
med en samlingslokal och inbjudande utemiljö. Med en ”husvärdinna” kan känslan 
av närhet och trygghet ytterligare förstärkas. För dem som behöver extra stöd och 
hjälp vid t ex demens och somatiska sjukdomar vill vi erbjuda Särskilt omsorgsbo-
ende med daglig utevistelse i en lättillgänglig utemiljö. 
 
Vi vill att äldre får möjligheter till en meningsfull fritid och nya möten. Med ny teknik, 
pensionärsutegym, seniorluncher, korttidsboenden och fixarhjälp i vardagen kan 
mervärden skapas.  
 
Människan står i centrum för oss och från politiskt håll måste vi våga tänka större än 
politiska system. Därför vill vi vidareutveckla samarbetet mellan Västra Götalands-
regionen och Marks kommun, bl a vad gäller närsjukvården, så att människor i behov 
av stöd och vård inte riskerar att hamna mellan stolarna. Vi vill att Skene lasarett fylls 
med innehåll och verksamhet.  
 
Höga kvalitetskrav måste ställas på alla som arbetar med vård och omsorg. Persona-
len måste 
ges goda möjligheter till kompetensutveckling och kvalitén ska följas upp noga, oav-
sett vem som utför omsorgen. För personal i ledande ställning vill vi se en förstärkt 
ledarskapsutbildning.  
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Nya Moderaterna i Mark vill: 

 Utveckla boenden och alternativ som möter äldres behov och önskemål  

 Se över behovet av korttidsplatser 

 God och näringsriktig mat, i rätt tid, lagad nära den som ska äta den 

 Ge personal och brukare större inflytande över verksamheten 

 Möjlighet till ett glas vin till maten 

 Att alla äldre ges möjlighet till en meningsfull vardag och utevistelse 

 Verka för en årlig genomgång av mediciner och hälsogenomgång 

 Stödja och uppmuntra de frivilliga insatser som görs av enskilda eller organi-
sationer för att öka de äldres sociala gemenskap 

 Införa en värdighetsgaranti som tydliggör kommunens åtagande och ansvar  

 Satsa på anhörigvården för att underlätta för dem som vårdar en närstående 

 Pröva möjligheten att erbjuda äldre som bor kvar hemma att, i stället för att få 
mat hemkörd, kunna erbjudas möjlighet att äta tillsammans med andra på en 
lokal restaurang 
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Kultur och fritid som berikar vardagen 
 
Nya Moderaterna vill att kultur och fritid ska utvecklas och kunna bidra till att berika 
allas vardag. Vi vill skapa en grogrund för ett rikt kultur- och idrottsliv med bredd och 
spets.  
 
Biblioteken fyller en viktig funktion i att förmedla information genom böcker, filmer, 
tidningar och Internet. Inte minst för barnen kan en tidig kontakt med biblioteken och 
litteraturen lägga grunden till ett framtida brett kulturintresse. Det är därför viktigt att 
vi vårdar våra bibliotek och bokbussen i kommunen. Den kanske viktigaste uppgiften 
för kommunen är att ge möjligheter för barn och ungdomar att få tillgång till kultur i 
olika former. Barn och ungdomar ska kunna både skapa och delta själva och ta del 
av kulturyttringar av olika slag.  
 
Mark har en rik kulturhistoria att vårda och levandegöra. Nya Moderaterna vill att de 
kommunala besöksmålen rustas upp. Vi vill också göra en extra satsning på att göra 
historia mer intressant för våra unga. Det naturliga är då att lägga extra kraft på att 
lyfta fram alla de spännande exempel på vår egen hembygdshistoria som vi har om-
kring oss.  
 
Marks kommun ska skapa goda förutsättningar för föreningar, enskilda och företag 
att verka inom idrotts- och fritidsområdet. Vi ska medverka till nya fritidsanläggning-
ar och stötta idrotten och föreningslivet ekonomiskt. Under den gångna mandatperi-
oden har det skett positiva förändringar vad gäller kommungemensamma principer 
kring stöd till föreningar och organisationer. Vi vill fortsätta arbetet och även verka 
för ökat entreprenörskap inom kultur- och fritidssektorn. Kommunen ska också 
sköta de egna anläggningarna väl. Flickor och pojkar ska ha likvärdiga förutsättning-
ar att delta i kulturaktiviteter och utöva sin idrott.  
 
Nya Moderaterna vill göra en översyn över nyttjandegrad av, och investeringsbehov i 
badhuset Kaskad. Vi vill se ett badhus som kan svara upp mot behovet av mer bas-
sängtid både för fritidsbad, motionssimning och simundervisning. Vi ser positivt på 
att släppa in också andra aktörer för att utveckla verksamheten. 
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Nya Moderaterna i Mark vill: 

 Utveckla och satsa på kulturupplevelser för barn och ungdom. Införa en barn-
kulturpeng i förskolan och grundskolan att kombinera med regeringens resur-
ser i form av ”skapande skola”  

 Att vår duktiga kulturskola får ett utökat uppdrag att ge barn vid förskolor och 
skolor en tidig kontakt med musik och teater 

 Värna kulturminnes- och hembygdsvård samt arbeta fram en bevarande- och 
utvecklingsplan i samarbete med berörda organisationer, föreningar och aktö-
rer 

 Bidra till att utveckla besöksmål i kommunen samt fortsätta satsa på attrak-
tiva rekreations- och fritidsområden  

 Starta upp ett projekt för att erbjuda barn att prova på olika idrotter genom att 
stödja samarbete mellan skolor och föreningar 

 Bidra till att öka simkunnigheten bland barnen 

 Fortlöpande renovera och uppgradera idrottsanläggningarna  

 Utreda förutsättningarna för och behovet av kollo- och daglägerplatser på 
sommaren bl a för barn och ungdomar  

 Sprida konceptet med utegym för ökad livskvalitet  
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Natur, miljö och en levande landsbygd 
 
Vår unika miljö och natur måste skyddas så att värdena bevaras. Därför måste det 
rörliga friluftslivets behov och skyddandet av vår unika miljö samverka och balans-
eras mot markägares och de boendes önskemål. Vi värnar om vår allemansrätt 
som samtidigt innebär en allemansskyldighet.  
 
Markborna ska kunna vara stolta och nöjda över närmiljön. Parker och naturområ-
den ska vara välskötta och underhållas regelbundet. Torg och andra allmänna plat-
ser ska också ge ett välvårdat intryck. Likaså ska våra vägar vara välskötta och 
hela och kommunens lekparker säkra, trygga och moderna. Nya Moderaterna vill 
aktivt arbeta för att minska nedskräpning i kommunen. Det viktigt att tillgänglighet-
en till återvinningsstationer är god. Alla hushåll ska enkelt kunna ta ansvar för att 
återvinna sitt avfall. Papperskorgar ska finnas vid kommunala besöksmål. Vi vill 
också initiera ett projekt ”Håll Mark rent” för barn och ungdomar från förskolan till 
gymnasiet för att uppmärksamma problematiken med nedskräpning.  
 
Vi moderater vill att kommunen i samverkan med näringsliv och föreningar utveck-
lar turismen. Vi vill se mer och samordnad marknadsföring av evenemang och akti-
viteter, boenden och olika turistpaket.  
 
Ett aktivt miljöarbete måste genomsyra all kommunal verksamhet. Kommunen ska 
arbeta med att minimera sin miljöpåverkan, främja naturvårdsarbetet samt samar-
betet med näringslivet och den ideella sektorn.  
 
Det räcker inte med att bli erbjuden mat vi behöver, också stimulera våra sinnen via 
lukt, syn och smak samt miljö. Vi vill se en närproducerad mat på bra råvaror och 
att tillagningen sker så nära dem som äter den, som möjligt. Vi ser gärna alternativa 
lösningar för att producera mat till kommunala verksamheter, till exempel via avtal 
med närliggande restauranger.  
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Nya Moderaterna i Mark vill: 

 Främja turism och en levande landsbygd bl a genom att rusta upp och upp-
gradera kommunala besöksmål 

 Bättre marknadsföra de möjligheter till turism, bl.a. genom fiske och natur-
upplevelser som vår kommun erbjuder  

 Undersöka möjligheterna att införa en kommunal betesförmedling för att hålla 
markerna öppna 

 Minska användandet och öka återvinningen av taggtråd i kommunen 

 Bevara en levande landsbygd genom öppenhet och generositet mot dem som 
vill bygga utanför planlagt område 

 Ha 1000 m som absolut minsta avstånd till närliggande bostadsfastighet vid 
vindkraftsetablering  

 Att kommunen i sina verksamheter strävar efter att laga maten lokalt, från 
grunden och med så få halvfabrikat som möjligt 

 Att kökspersonalen erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling för att lyfta ar-
betet med den goda måltiden 



Vi finns på facebook:  Moderaterna i Mark eller MUF Mark 

Moderaterna i Mark 

www.moderat.se/marks-kretsforening 

www.moderat.se 


