
 

 

 

 

 

 

Tillsammans för trygghet och 
välfärd i Markaryds kommun 

 

 



 

 

 
 

 Markaryds kommun behöver ett nytt ledarskap. 
Ett ledarskap för trygghet och välfärd. Ett 
ledarskap som värnar om god ekonomisk 
hushållning med våra gemensamma resurser. Vi 
vill arbeta för att hela kommunen skall ha 
möjlighet att leva och utvecklas. Vi vill arbeta 
med att förstärka kompetensförsörjningen i de 
kommunala verksamheterna. Skapa en god 
arbetsmiljö så att personal trivs och vill stanna 
kvar och bidra till att utveckla vår kommun. Vi 
vill stödja vårt framgångsrika näringsliv. Det ska 
alltid finnas byggklar mark, både för små och 
stora etableringar. För att skapa ett mer jämställt 
näringsliv vill vi stimulera till ett ökat kvinnligt 
företagande. Vi fortsätter kampen för att få till 
stånd persontågstrafik till Halmstad. Vi satsar på 
föreningslivet genom att öka det ekonomiska 
stödet till ideella föreningar inom kultur och 
idrott samt de lokalhållande föreningarna.  
 Det är många som kommit till Markaryds 
kommun från andra länder de senaste åren. 
Etableringen för att komma in i samhället och på 
arbetsmarknaden måste stärkas, annars riskerar vi 
att individer hamnar i utanförskap och drabbas 
av ohälsa. Många av de nyanlända har speciella 
och efterfrågade kunskaper och erfarenheter. Det 
är viktigt, både för den enskilde individen och för 
hela samhället att detta tas tillvara. Vi måste 
samarbeta på alla plan för att skapa mötesplatser, 
praktik och arbete. Möjligheterna att lära sig 
svenska, skapa egen försörjning och integrering 
måste gå så snabbt och bra som möjligt.  
 

 

 

 
AlaaAldeen Almakmal 

 

Joakim Pohlman 



 

 

 
 

 

 

 

 

Barnen och ungdomarna i våra skolor skall känna 
trygghet och lust att lära. Mindre antal barn i 
förskolans barngrupper, fler positiva vuxna 
förebilder under skoldagen, fortsatt utökad 
satsning på att ge stöd till elever med särskilda 
behov, bidrar till detta. Vi vill också arbeta för att 
kulturskolan forstätter att utvecklas. Hög kvalitet 
skall känneteckna våra förskolor och skolor. 
 

Vi vill arbeta för att Markaryds kommun blir en 
av landets bästa miljökommuner. En 
miljömässigt hållbar utveckling är nödvändig för 
att vi ska ge kommande generationer goda 
livsbetingelser. Vi vill satsa på mer ekologiskt 
producerad mat i kommunens egna 
tillagningskök, vi vill hålla den gemensamma 
utemiljön i våra tätorter ren och fräsch, vi vill se 
fler solceller på kommunala byggnader, fler 
eldrivna bilar och laddstolpar i vår kommun. 
 

Våra pensionärer har bidragit till att bygga upp 
vårt land och förtjänar en god omvårdnad och 
service på äldre dagar. Vi vill bidra till detta 
genom att skapa trygghetsboende, se fler 
anställda i vården och omsorgen, satsa på att de 
anställda har en god arbetsmiljö och möjlighet till 
fortbildning och återhämtning. Fortsatt satsning 
på äldrepedagogen för att stimulera till fysisk 
aktivitet och social gemenskap på äldre dagar. 
 

Berne Eliasson 

Josefin Petersson 

Joakim Reimerstam 



 

 

 
 

 Region Kronoberg och Markaryds kommun har 
olika ansvarsområden, men i många fall är de 
beroende av varandra. Det kan gälla inom hälso- 
och sjukvården, kollektivtrafiken, kulturen mm. 
Jag vill som regionpolitiker arbeta för att detta 
samarbete blir så smidigt och tillgängligt som 
möjligt, allt med invånarnas bästa för ögonen. 
 

Jag är kandidat på Riksdagslistan. Barnen är vår 
framtid. Jag vill kunna se dem i ögonen och säga 
att vi kämpar för ett jämlikt, hållbart och 
solidariskt samhälle. 
 

RosMarie J Neckö 

Robin Hansen 

 

 

ETT STARKARE SAMHÄLLE 
ETT TRYGGARE SVERIGE 

 

 

MER INFO OCH KONTAKT 
Robin Hansen 073-049 65 89    Joakim Pohlman  070-331 23 00 




