Möjligheternas Varberg
”Vi vill utveckla Varberg genom att stimulera kreativa idéer och
samtidigt ta ansvar och visa stor omsorg för framtiden”

Framtidskontrakt 2015 – 2018
Socialdemokraterna i Varbergs kommun
Inledning
Vi som bor i Varberg är stolta över att bo i en så fin kommun. När vi träffar människor i andra kommuner och berättar var vi
bor, säger många att de uppskattar Varberg och pratar positivt om oss. Detta visar sig också genom att väldigt många vill
flytta hit. Vi har en stark befolkningstillväxt och varje år ökar kommunens befolkning med ca 1 % eller 600 personer. Med
högsta sannolikhet kommer befolkningsutvecklingen att fortsätta i hög takt och med nuvarande takt innebär det att
Varberg ökat från 60 000 innevånare idag till 90 000 innevånare 2050.
Varbergs kommun har alla förutsättningar att utvecklas på ett positivt sätt i framtiden. Samtidigt innebär
befolkningstillväxten stora utmaningar. Det krävs en kraftfull, tydlig och målinriktad politik där vi tar ansvar för helheten.
Fler bostäder måste byggas i betydligt snabbare takt än som skett under de senaste åren för att minska de långa
bostadsköerna. Stora investeringar i förskolor, skolor och idrottsanläggningar måste genomföras om vi skall klarar
framtidens behov.
Vi måste satsa på skola, vård och omsorg. Idag är grundskolans klasser och barngrupperna i förskolan och på fritids för stora
och den tid som avsätts till våra äldre som är i behov av omsorg räcker inte till. Föräldrar, lärare, anhöriga och andra som
berörs reagerar allt kraftigare. Konsekvensen för eleverna är sjunkande resultat och det är alarmerande.
Arbetslösheten har sedan den borgerliga regeringen tillträdde ökat kraftigt. Tyvärr ser vi nu att arbetslösheten har fastnat
på en hög nivå. Därför måste fler jobb skapas.
En viktig del för att minska arbetslösheten är att underlätta för dem som vill starta nya företag. Vi vill skapa bättre
förutsättningar för dem som vill starta företag att lyckas med det i Varbergs kommun.
Vi skall aktivt arbeta med den sociala inkluderingen för nyanlända i Varberg. Detta för att ge dem bättre förutsättningar att
vara en del av samhällsgemenskapen.
Det kommer att krävas mer ekonomiska resurser till kommunen för att våra investeringsbehov inte skall slå mot
verksamheter så som vård, skola och omsorg. Detta står i skarp kontrast till regeringens fortsatta ambitioner att sänka
skatter, främst för dem som redan har mest, och den borgerliga majoriteten i Varberg har tydliga målsättningar att
prioritera låga skatter framför att tillgodose våra gemensamma behov.
Mycket arbete och stora satsningar kommer att krävas under de närmaste åren för att klara våra tuffa utmaningar och vi
Socialdemokrater är beredda att leda detta arbete. Vårt mål är att alla som bor i Varberg skall kunna leva ett bra liv, känna
frihet och framtidstro.
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En bostad åt alla
Alla människor har rätt till en egen bostad till en rimlig kostnad. För oss socialdemokrater är detta en grundläggande
rättighet och en förutsättning för att man som individ skall kunna utvecklas i ett samhälle.
I Varberg är vi långt ifrån målet att alla skall ha en egen bostad. Kötiden för hyresrätter hos Varbergs Bostad ligger i snitt på
8 - 10 år. Priserna på villor och bostadsrätter har under de senaste åren ökat kraftigt och det har även kostnaden för
nybyggnation gjort. Detta sammantaget gör att det i dag inte finns en fungerande bostadsmarknad vilket gör det nästan
omöjligt för framförallt yngre människor att hitta en egen bostad. Dessutom har vi alldeles för många som saknar tak över
huvudet och det är ovärdigt ett modernt samhälle.
Vi socialdemokrater vill se till att kommunen tar ansvar för att det byggs fler bostäder. En viktig del i detta är att kommunen
bygger upp ett stort eget markinnehav. Då har vi bättre förutsättningar att kunna styra utvecklingen om var och när det
skall byggas nya bostäder och att kunna hålla nere prisnivån.
Vi kommer att ställa krav på att när det byggs eller byggs om skall delar av byggnationen ske i form av billigare hyresrätter.
På så sätt får vi åter igång flyttkedjor där människor har möjlighet att byta bostad och lämna äldre, mindre och billigare
bostäder till andra. Utbyggnadstakten av nya bostäder måste motsvara behovet.
För att tillgodose hela kommunens bostadsbehov måste det byggas fler hyresrätter i våra serviceorter. Vi vill även se till att
det finns attraktiv kommunal mark för att det snabbt skall gå att erbjuda en tomt för den som vill bygga sin bostad i någon
av våra övriga tätorter. Vid planering av nya bostadsområden är det viktigt att det blir en blandad bebyggelse med
hyresrätter, bostadsrätter och villor.

Vi vill














Att bostadsköerna skall bli kortare. Den långsiktiga målsättningen är att alla som vill eller har ett behov av en
bostad skall erbjudas en inom sex månader.
Att byggnation av hyresrätter skall öka.
Hitta sätt att bygga hyresrätter med lägre hyror.
Att det skall finnas hyreslägenheter i alla i våra serviceorter.
Att kommunen skall ha byggbara tomter att erbjuda i alla tätorter.
Att kommunens tomtinnehav för bostäder skall ökas och utvecklas långsiktigt.
Att studentbostäder skall finnas efter behov.
Utveckla både nya och äldre bostadsområden mot ett mer integrerat och blandat bostadsbestånd.
Verka för att bevara billigare bostäder som fler grupper har ekonomi att hyra.
Arbeta för ett bevarande av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Varbergs kommun.
Arbeta för att stimulera byggandet av energisnåla hus.
Erbjuda skyddat boende till utsatta kvinnor och deras barn.
Utveckla trygga och funktionella boenden för äldre.
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Jobb för framtiden
Den moderatledda regeringens politik har lett till att arbetslösheten har hamnat på en hög nivå. I januari 2014 var närmare
1 700 personer arbetslösa i Varberg och bland dessa var nästan 25 procent eller cirka 400 ungdomar mellan 18 och 25 år. Så
höga är siffrorna trots att Varberg ligger bättre till än många andra kommuner. Det som oroar är att
ungdomsarbetslösheten ligger kvar på en hög nivå år efter år.
Situationen för många svenska företag har varit tuff under det senaste året då flera tvingats dra ner på grund av minskad
efterfrågan. Dessutom har de företag som vill och kan utvecklas svårt att göra det då de inte hittar rätt kompetens.
Arbetsförmedlingen har inte längre möjlighet att erbjuda en arbetsmarknadsutbildning som ger den enskilde en modern
och efterfrågad utbildning och företagen kompetent arbetskraft. Detta tillsammans med att a-kassan helt har raserats
under den moderatledda regeringen, vilket medfört att de personer som tvingats ut i arbetslöshet inte har något skyddsnät
kvar, gör att många människor har hamnat i en mycket svår och omänsklig situation samtidigt som företagen inte ges
möjlighet att växa.
Vi Socialdemokrater sätter därför målet att vi skall ha Europas lägsta arbetslöshet år 2020 och föreslår en mängd satsningar.
I Varberg vill vi genomföra tydliga satsningar för att framförallt minska arbetslösheten bland unga.
Redan i grundskolan är det viktigt att eleverna får knyta kontakt med arbetslivet. Trots detta har Prao för grundskolan helt
försvunnit. Vi vill att skolan satsar på att alla elever under sin skoltid får kontakt med arbetslivet bland annat genom en
utvecklad Prao-verksamhet under de sista åren i grundskolan.
Under gymnasietiden borde våra ungdomar få möjlighet att pröva på arbetslivet. Arbetslivserfarenhet i unga åldrar ger
betydligt större möjligheter för var och en att hitta jobb när de sedan skall gå ut på arbetsmarknaden. Vår uppfattning är att
alla ungdomar någon gång under gymnasietiden skall få möjlighet till ett sommarjobb. Helst vill vi att de får ett längre
sommarjobb både efter första och andra året på gymnasiet. De ungdomar som inte har föräldrar med rätt kontakter eller
förutsättningar att fixa jobbet själva måste få ett stöd i detta. Kommunen tar idag ett visst ansvar, men tyvärr står
fortfarande många utan sommarjobb. Vi menar att kommunen måste ta ett större ansvar.
När våra ungdomar går ur skolan skall de ges möjlighet att gå vidare i livet. Om det inte finns jobb skall den unge ges
möjlighet att gå vidare ändå. Det kan handla om fortsatt utbildning, om praktikplatser som har hög kvalitet eller om andra
utvecklande aktiviteter. Alla unga skall direkt när de blir arbetslösa få ett kvalitativt stöd och uppbackning av
arbetsförmedlingen och senast efter 90 dagar erbjudas ett arbete, en utbildning eller en praktikplats. Kommunen har ett
ansvar att stötta arbetsförmedlingen i detta arbete.
Näringslivet har, liksom kommunen, ett stort ansvar i att ge våra ungdomar möjlighet att utvecklas och förutsättningar att
gå vidare i livet. Genom ett gemensamt arbete mellan kommunen och näringslivet när det gäller sommarjobb, en utvecklad
praoverksamhet, praktikplatser och deltagande i skolornas arbetslivskontakter kan vi skapa bättre förutsättningar för våra
unga och för näringslivet.
Många varbergare jobbar på kvällar, helger och nätter. För att de skall klara sitt livspussel är det viktigt att den kommunala
servicen även innefattar dem. En viktig del i detta är att det finns tillräckligt med barnomsorg även på kvällar, helger och
nätter.
Vi vill







Att alla ungdomar skall erbjudas sommarjobb minst en gång under gymnasietiden.
Att alla unga upp till 25 år skall erbjudas ett kvalitativt stöd direkt när de anmäler sig arbetslösa. Senast efter 90
dagar skall de erbjudas ett arbete, en utbildning eller en praktikplats.
Att kommunen stödjer detta arbete genom att t.ex. ta fram traineeplatser, lärlingsplatser och fler praktikplatser
som leder till jobb, arbetar för att företag som får anbud av kommunen anställer unga, direkt eller som lärlingar.
Att kommunen utmanar privata företag och regionen att öka antalet sommarjobb, traineeplatser, lärlingsplatser
och praktikplatser.
Utöka kvälls, natt- och helgbarnomsorg så att denna täcker det behov som finns.
Garantera ungdomar som går ur vård- och omsorgsprogrammet jobb i kommunen.
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Ett Varberg som underlättar för företagande
Under lång tid har vi Socialdemokrater arbetat för att kommunen skall ha ett stort markinnehav som en del av en strategi
för att långsiktigt säkra att företag och verksamheter kan etableras och utvecklas. Nu är detta arbete äntligen i gång och
strategiska markinköp sker löpande.
Enskilda företag har ett eget ansvar att sätta sig in i och följa de regler som finns, men det skall samtidigt få bästa stöd och
hjälp att hitta rätt och att göra rätt. Kommunens service och bemötande till våra företag, både stora och små, skall vara
effektivt, smidigt och professionellt. Servicen till företagen skall samordnas och så långt möjligt skall det finnas ”en ingång”
till kommunen. Möjligheten att nå kommunen och att till exempel kunna genomföra olika anmälningar och ansökningar via
e-tjänster skall utvecklas.
Vi vill att kommunen i större omfattning ger våra mindre företag möjlighet att lämna anbud i samband med upphandlingar.
Vi vill också se över våra regler när det gäller sociala och etiska krav i upphandlingar.
Marknad Varbergs roll att vara kommunens förlängda arm ut mot våra företag, ge god service och att lotsa företagen rätt
skall utvecklas. Marknad Varbergs nya utformning där kommunen gått in som delägare, ger oss stora förutsättningar att
göra detta.
Miljöområdet är ett framtida starkt utvecklingsområde för fler och växande företag. Vi vill därför att kommunen
uppmuntrar företagande inom miljösektorn.
Kommunen skall tillsammans med Marknad Varberg stimulera företagande i hela kommunen, såväl på landsbygden, i våra
mindre orter och i staden.
Utvecklingen av Farehamnen påbörjades i mitten på 1990-talet. Nu har vi chansen att fullfölja detta spännande projekt.
Genom att flytta ut hela den befintliga handelshamnen till detta nya läge, har vi möjlighet att utveckla en helt ny hamn som
blir helt anpassad till morgondagens behov. Vi har chans att bygga en grön, hållbar och miljöinriktad verksamhet där våra vi
kan optimera nyttan för våra företag i regionen. Detta skall ske på ett ekonomiskat sunt och hållbart sätt.

Vi vill







Ta fram kommunalägd industrimark med målet att behovet skall vara täckt för c:a 20 år framåt.
Göra det enklare för mindre företag att lämna anbud vid kommunens upphandlingar.
Utveckla Farehamnen för att stärka det lokala näringslivet. Utvecklingen skall ske i den takt som verksamheten
klarar.
Stödja en utveckling av företagandet i hela kommunen.
Vi vill skapa bättre förutsättningar för dem som vill starta företag att lyckas med det i Varbergs kommun.
Utveckla stöd för att företag skall växa inom miljösektorn
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En förskola och skola för hela livet
Vi har ett stort ansvar för att våra barn, med utgångspunkt från var och ens möjligheter och förutsättningar, går ut i livet
med en framtidstro och med möjlighet att få ett bra liv. Trots det har vi under de senaste åren sett en trend där skolan blir
allt mindre likvärdig. Barn i behov av särskilt stöd hamnar vid sidan av och får inte det stöd de har rätt till. Detta är en av
orsakerna till att elevresultatet sjunker. Denna utveckling är förödande och måste vändas.
Socialdemokraterna ser den kris som idag genomsyrar skolan som ett av de största hoten för vårt land i framtiden. Av det
skälet har vi från vår sida lagt många tydliga och målinriktade förslag när det gäller skolan. Några exempel på detta är att vi
vill att det inrättas en kraftfull skolkommission med mandat att föreslå radikala förslag om hur vi vänder utvecklingen och
åter går mot att ha en av världens bästa skolor. Vi vill minska klasserna i de yngre åldrarna grundskolan. Vi vill införa
möjlighet till läxhjälp för alla elever. Vi vill förstärka lärarutbildningen. Vi vill vända utvecklingen och åter inrätta fler
högskoleplatser.
Vi Socialdemokrater har även på regional nivå tagit fram ett handlingsprogram för att utveckla skola. Detta har skett efter
samtal med lärare, rektorer, specialfunktioner i skolan, föräldrar med flera.
Det är viktigt att det redan från början finns en väl fungerande förskola där alla barn och föräldrar känner sig trygga i den
omsorg som ges. Att det finns en skola där eleverna får möjlighet att växa utifrån sina förutsättningar och där alla elever går
ur skolan med godkända resultat. Barn behöver en trygg och utvecklande miljö på våra fritidshem. Vi måste ta ansvar för att
det finns tillräckligt med personal för att klara dessa verksamheter och därför vill vi satsa på mindre klasser och grupper i de
lägre årskurserna i skolan, i våra förskolor och på våra fritidshem.
Antalet elever på gymnasienivå har under de senaste åren minskat samtidigt som antalet friskolor i kommunen har ökat.
Det har drabbat Peder Skrivares gymnasium hårt. Inom några år kommer elevantalet på gymnasienivå åter att öka. Vår
uppfattning är att det är viktigt att vi hanterar denna situation utan att det får för stora konsekvenser i skolans organisation.
Nedläggning av viktiga program är inte acceptabelt och en minskning av lärarresurser måste ske med eftertanke då vi måste
stå rustade när utvecklingen vänder om några år.
I den tuffa tid som råder idag är det många barn och ungdomar som inte mår bra. Detta kan bland annat bero på att vi har
allt större barngrupper. Antalet barn och unga i Varbergs kommun som drabbas av psykisk ohälsa, har visat sig vara
betydligt högre än genomsnittet. Här krävs det ett bättre förebyggande hälsoarbete, att elevhälsan fungerar och att det
finns bra stödresurser för elever i behov av särskilt stöd.
Kommunens skolor är idag utsatta för konkurrens från olika friskolor. Det moderatledda styret i Varberg har som ett av sina
mål att lägga ut mer verksamhet i privat regi. Vi tycker att detta är fel väg och vi vill istället ge våra skolor och förskolor
större möjligheter att profilera sig och utvecklas på annat sätt.
Vi vill














Alla elever skall ges möjlighet att klara grundskolan och gymnasiet.
Minska barngruppernas storlek inom fritidshemmen för att säkerställa den pedagogiska verksamheten.
Minska barngruppernas storlek för att därigenom öka personaltätheten i våra förskolor.
Att våra förskolor och skolor skall vara genusanpassade för att nå ett jämställt samhälle.
Utveckla den kommunala vuxenutbildningen som gymnasieskolan ansvarar för.
Undvika nedläggning av gymnasieprogram där företagen idag och i framtiden har stort behov av att anställa och
istället satsa på att utveckla dessa till moderna och framtidsinriktade program.
Fortsätta att utveckla Campus Varberg och dess samverkan med olika högskolor för att ge förutsättningar för ett
livslångt lärande och stärka näringslivet i kommunen
Utveckla särskolan. Den skall hålla en hög kvalitet och utgå från den enskildes behov.
Att gemensamma resurser för välfärd skall gå till välfärd och inte till aktieägarnas vinstuttag.
Arbeta för att minska den psykiska ohälsan bland våra barn och unga.
Utveckla restaurangerna på våra skolor så att miljön förbättras och måltiden blir en njutningsfull paus i
skolarbetet och där vi erbjuder fler rätter till eleverna.
Ge utökade möjligheter att profilera olika kommunala skolor och gymnasieprogram.
Att kommunen skall ha vetorätt vid etablering av friskolor
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En fritid, idrott och kultur för utveckling
Vi vill ge möjlighet till en trygg, utvecklande och aktiv fritid. Satsningar på idrott, kultur och andra fritidsaktiviteter ligger
därför högt på agendan. Vi vill se en kulturskola som satsar framåt och ger alla intresserade barn- och ungdomar möjlighet
att delta. Vi vill satsa på bra och funktionella idrottsanläggningar som ger möjlighet för föreningslivet att utvecklas. Vi vill
skapa väl fungerande ungdomsgårdar som ger barn och ungdomar i hela kommunen möjlighet till en meningsfull fritid
oavsett ekonomiska eller andra förutsättningar. Satsningar på både befintliga och nya verksamheter skall ske med ett
tydligt genusperspektiv. Vi vill också se att Varberg utvecklas till att bli en kreativ smältdegel där vi ger förutsättningar för
kulturutövare att mötas och verka och för fler kreativa och kulturella näringar att etablera sig.
Inom idrotts- och fritidsområdet står vi inför stora satsningar i framtiden. Detta gäller framförallt i nya anläggningar. Vi vill
därför tillsammans med våra idrottsföreningar ta fram en långsiktig och tydlig plan för var och när olika anläggningar kan
byggas samt ekonomi och drift för dessa. I planen skall till exempel ingå nya simanläggningar, ny friidrottshall, underhåll av
befintliga och byggande av nya konstgräsplaner i olika kommundelar, belysta promenad/motionsslingor, upprustning av
idrottshallen och underhåll och nybyggnation av idrottshallar. Redan nu vill vi dock lyfta fram några av dessa angelägna
projekt som skall färdigställas under nästa mandatperiod.
En ny friidrottshall bör samordnas med den nya skolan i Trönninge som färdigställs under 2016. Ett viktigt skäl för denna
placering är att det här finns ytor där det är möjligt att i framtiden bygga en utomhusanläggning för friidrott. En ny
simanläggning med 50-metersbassäng, ett mindre äventyrsbad med möjlighet till lek- och badaktiviteter och en mindre höj
och sänkbar bassäng bör enligt vår uppfattning placeras på Håsten. Vi vill att anläggningen skall färdigställas under nästa
mandatperiod. Vi vill därefter rusta upp anläggningen vid Simstadion så att den får moderna bassänger, omklädningsrum
och publikytor.
Många föreningar har problem med att hitta ledare för alla de barn och ungdomar som vill delta i olika aktiviteter. Vi vill
därför arbeta tillsammans med idrottsföreningarna för att säkerställa att det finns rätt förutsättningar för dem att få tag på
ledare och att därmed kunna bedriva en bra verksamhet. En del föreningar i kommunen har ett bra samarbete med skola
och fritidshem. Man anordnar till exempel läxläsning och tränar redan under eftermiddagen vilket underlättar för både barn
och föräldrar. Vi vill verka för att utveckla denna typ av samarbeten att även innefatta andra föreningar och områden,
liksom kommunala verksamheter, för att ge Varbergs invånare en rikare fritid.
Varberg har en mycket aktiv föreningsverksamhet när det gäller personer med funktionsnedsättning. Vi vill särskilt
uppmärksamma och stödja denna verksamhet.
Möjligheten att få en plats på kulturskolan är begränsad. Köerna är i vissa fall långa och nämnden har idag liten möjlighet
att prioritera de områden som ger bäst effekt när det gäller att minska köerna. Vi vill se över avgifterna och utveckla
utbudet för att bereda fler elever plats liksom att fortsätta förstärka och utveckla kulturskolans arbete i alla kommundelar.
Det skall vara attraktivt för kulturutövare att verka i vår kommun och vi vill därför se till att det finns god tillgång på bl a
replokaler, konstnärsateljéer och andra kreativa mötesplatser i Varberg. Kreativa och kulturella näringar har stor betydelse
för regioners utveckling och svensk välfärd och vi vill underlätta och verka för att dessa näringar ska fortsätta etablera sig i
Varberg. Det arbete som våra studieförbund genomför när det gäller folkbildnings- och kulturaktiviteter bör utvecklas så att
fler ges möjlighet att ta del av deras utbud.
Vi vill










Bygga ut och omvandla simanläggningen på Håsten med en 50-meters bassäng och en mindre äventyrsdel och
därefter renovera och modernisera simstadion.
Tillsammans med våra idrottsföreningar ta fram en långsiktig plan som innehåller en tydlig planering för var och
när olika anläggningar skall byggas.
Arbeta för att ge Varbergs innevånare med funktionsnedsättning en mer meningsfull fritid.
Premiera föreningar som vill öka andelen flickor i verksamhet som domineras av pojkar och tvärtom.
Fortsätta att utveckla ungdomsgårdsverksamheten utifrån ett jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv.
Utveckla samarbetet mellan kommunen, skolan och idrotts/kulturföreningar.
Fortsätta att utveckla Kulturskolans utbud liksom att ge fler möjlighet att delta i undervisningen
Öka boendekvaliteten genom att arbeta för fler utsmyckningar i våra bostadsområden och i våra serviceorter
Skapa förutsättningar för att fler kreativa och kulturella näringar skall etableras och utvecklas i kommunen.
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God vård och tid för omsorg
Ett varmt och bra omhändertagande är viktigt när man behöver stöd och hjälp i det dagliga livet. Då ska det finnas tid till
omtanke och till att sitta ner en stund med den enskilde. Detta fungerar inte idag.
Vår fantastiska personal i äldreomsorgen har mycket sällan tid att sitta ner och trösta eller bara prata en stund med de
äldre. Det finns sällan tid att fixa något som inte fungerar eller hjälpa till med något som den äldre själv känner ett behov
av. Tidsstyrningen inom hemtjänsten är tuff och när något händer tvingas personalen ta tid från nästa omsorgstagare eller
helt enkelt lämna den person som just då har behovet. Detta är inte acceptabelt. Det behövs mer tid inom äldreomsorgen.
Många har ett stort behov av att inom rimlig tid få ett tryggt boende där det finns bra möjligheter att få kontakt med andra.
Detta fungerar inte idag. Kön till ett trygghetsboende är lång. Det finns också ett stort behov av fler LSS boenden. Vi vill
fokusera på att lösa denna problematik.
I många kommuner har man utvecklat mötesplatser för aktiva pensionärer. Vi vill tillsammans med
pensionärsorganisationerna se över möjligheterna att utveckla nya mötesplatser även i vår kommun. Detta kan ske genom
att hitta nya platser att träffas på eller genom att ge ökade möjligheter att utveckla verksamhet på befintliga platser. En
viktig del är då att organisationerna har resurser för att bygga upp sina verksamheter.
Den som blir sjuk skall känna att han/hon får den bästa vård som finns. Oberoende av om vården sker på sjukhus, i
närsjukvården eller i hemmet skall den fungera på bästa sätt. Vi vill se till att våra vårdkedjor fungerar och den som blir sjuk
garanteras snabb vård med hög kvalitet i alla lägen.
Den som har en funktionsnedsättning har idag ofta svårt att få vardagen att fungera. Det kan handla om allt från att det är
svårt att ta sig fram i trafiken, att det är svårt med tillgängligheten i kommersiella och offentliga lokaler, att det är svårt att
få ett arbete till att det inte finns möjlighet att få en aktiv fritid. Vår uppfattning är att oberoende av om det finns en
funktionsnedsättning eller inte så skall vi gemensamt sträva efter att alla som bor i Varberg så långt det är möjligt ges
förutsättningar att leva ett normalt liv.
Vi vill












Utveckla och höja kvaliteten i den kommunala äldreomsorgen och säkerställa att kvalitetskraven i den privata
äldreomsorgen följs.
Öka kontinuiteten när det gäller mötet mellan personalen och den äldre/funktionsnedsatta
Utveckla mötesplatser för pensionärer.
Att äldre skall erbjudas ett boende med tillgång till personal, som kan ge en god vård och omsorg efter den äldres
behov.
Att de funktionsnedsatta får en god vård och omsorg, av personal som har kompetens att ge sådan hjälp.
Hitta nya former för boenden med viss service och personal dit man kan välja att flytta direkt från sin vanliga
bostad.
Erbjuda särskilt boende för dem som upplever otrygghet i sitt nuvarande boende.
Förbättra stödet till våra anhörigvårdare.
Arbeta för att våra funktionsnedsatta skall få en mer meningsfull vardag och förutsättningar att så långt möjligt
leva ett normalt liv.
Säkerställa att vården fungerar oberoende av var den ges och att det finns en sammanhållen vårdkedja.
Fortsätta arbetet med tillgänglighet till offentliga och allmänna byggnader och miljöer.
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Miljöpolitik för en hållbar framtid
Varberg är en attraktiv kommun att bo och vistas i. Det är därför viktigt att vi jobbar hårt med frågor om hållbarhet och att
vi är försiktiga och eftertänksamma när vi skall leva upp till de krav den snabba utvecklingen i kommunen kräver. I denna
utveckling måste våra stränder, vår landsbygd, vår natur och våra kulturhistoriskt viktiga platser hanteras varsamt.
Arbetet med en ny miljöplan är därför viktigt. Vi måste på ett mycket tydligare sätt än vad som hittills skett, lyfta in mätbara
och konkreta mål för vårt miljöarbete.
Det handlar om mål för förbättrad vattenkvalitet och för att säkerställa vårt dricksvatten. Mål för hur vi tar ansvar i
kommunen som helhet för att minska vår klimatpåverkan och våra fossila utsläpp. Mål där vi tydligt och klart arbetar för en
ökad biologisk mångfald. Mål där vi genomför åtgärder som innebär att människor som utsätts för skadligt buller i sina
bostäder skall minimeras. Mål där vi tar fram tydliga riktlinjer som minskar påverkan på vår natur och kulturmiljö vid ny
byggnation. Mål för en omställning mot fler miljöbilar och i synnerhet mot elbilar.
Miljöarbetet börjar med barnen och vi vill därför verka för att alla förskolor och skolor i kommunen skall vara
miljödiplomerade. Vi vill pröva möjligheten att införa vandrande skolbussar och samtidigt förbättra trafikmiljön och
säkerheten för barnen.
Vi vill att byggandet i vår kommun har så låg miljöpåverkan som möjligt ur ett livscykelperspektiv. Ett sätt för att uppnå
detta att vi sätter upp tydligare miljökrav redan vid markanvisning och upphandling. Vi vill också se en utveckling där
förtätningen av vår stad sker på ett hållbart sätt. Detta kan till exempel ske genom att hitta nya kreativa lösningar att bygga
nytt bredvid gammalt och riva med varsamhet. På så sätt skapar vi en socialt hållbar stad.
Trafiken är en stor miljöbov och vi vill se en utveckling mot fler gågator i innerstaden och bra parkeringsmöjligheter i
närområdet som minskar rundkörningen. Vi vill också se över möjligheten att erbjuda gratis cykeluthyrning på strategiska
platser i staden.
Att omges av grönska är viktigt för oss människor och vi vill värna och utveckla kommunens rekreationsområden och
stadens parker. Vi vill verka för en utveckling av kollektiva stadsodlingar, vertikala trädgårdar och sedumtak i staden liksom i
nya och gamla bostadsområden.
Vi behöver också ta ett samlat grepp kring vårt avfall och vår återvinning. Vi vill att Varberg får en kretsloppspark vid den
nya ÅV-centralen där det som går att ta tillvara återanvänds. Det är också viktigt att vi förbättrar och underlättar
möjligheten till att sortera och slänga avfall liksom att hålla vår bebyggda miljö och våra stränder rena.
Under flera år har vi lyft frågan om att kunna erbjuda ekologisk mat i våra verksamheter. Vår uppfattning är att vi skall öka
takten i denna utveckling och att vi skall nå målet om minst 50 % ekologiska varor under mandatperioden.

Vi vill











Ta fram en handlingsplan för att nå de nationella, regionala och lokala miljömålen.
Att kommunen skall föregå med gott exempel och minska energiförbrukningen i sina fastigheter.
Underlätta för att förnyelsebar energiproduktion såsom solceller och bioenergi kan etableras.
Förbättra städningen av våra stränder och vår bebyggda miljö.
Skapa fler gågator i centrum.
Skapa fler tillagningskök för att höja kvaliteten, minska svinnet samt erbjuda närproducerad och ekologisk mat i
våra förskolor och skolor.
Öka andelen ekologisk mat till minst 50 % under mandatperioden.
Göra Varberg till en Fairtrade city-diplomerad kommun.
Vi vill bygga en kretsloppspark i kommunen
Utveckla fler gröna förskolor och skolor som arbetar med hållbar utveckling
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Kommunikation och infrastruktur
Behoven av en utvecklad infrastruktur blir allt större när Varberg växer. En av de viktigaste delarna i detta är den nya
järnvägstunnel som skall byggas under Varberg. Efter många års väntan har denna nu äntligen påbörjats. Nu kan vi se fram
emot ett fortsatt centralt stationsläge med dubbelspår som inte utgör en barriär mellan staden och havet. Detta ger stora
möjligheter att utveckla Varbergs stadsmiljö på ett positivt sätt och samtidigt ge de tusentals pendlare som åker till och från
Varberg för att studera eller arbeta en betydligt bättre situation än idag.
Samtidigt pågår arbetet för fullt med att flytta ut hamnverksamheten till den nya Farehamnen, vilket ger oss chansen att
bygga en helt modern hamn med ett starkt miljömässigt tänk och som är anpassad direkt till kundernas behov.
Dessa båda projekt ger oss stora möjligheter att utveckla Varberg på ett nytt spännande sätt. Det handlar om en utveckling
av bostäder och verksamheter i nuvarande hamn och bangårdsområde och det handlar om att på sikt utveckla hela staden
och kommunen med dessa nya förutsättningar.
Vi behöver förbättra busstrafiken genom högre turtäthet och med bussar som ansluter till stationen och överensstämmer
med tågens tider. Vi behöver utveckla möjligheterna för cyklister att ta sig fram och vi vill stimulera fler att gå till olika
målpunkter i kommunen. Vi vill satsa på busstrafik, cykelvägar och utveckla stråk för mer gångtrafik så att fler väljer dessa
alternativ före bilen.
Vi vill samtidigt utveckla möjligheterna för fler miljövänliga bilar och underlätta utvecklingen av elbilsmarknaden genom att
se till att det finns laddstolpar på olika platser i kommunen.
Vi vill arbeta för att Trafikverket ska satsa mer på tågtrafiken genom kommunen. Det handlar både om att stärka
Viskadalsbanan så att denna används mer frekvent både till person- och godstrafik och att arbeta för att få med oss
Regionen och Trafikverket så att det på sikt byggs en station i Värö.
Lastbilstrafiken ökar i kommunen, inte minst med anledning av den utveckling som sker vid Södra cell i Värö. Även andra
företag som till exempel Derome expanderar. Detta gör att behovet av bra vägar blir allt större och därför måste både
41:an och 153:an byggas ut.
Fibernätet i Varbergs Kommun måste byggas ut. För oss är det viktigt att kommuninnevånarna även i fortsättningen via vårt
kommunägda bolag Varberg Energi äger själva nätet. Vi vill se till att bolaget bygger ut nätet så att i praktiken alla
kommuninnevånare har möjlighet att ansluta till ett fibernät med hög hastighet. Vi säger därför nej till att sälja ut nätet till
privata spekulanter. Vi välkomnar däremot en mångfald av aktörer i nätet så att alla, så långt det är möjligt, får chans att
välja en operatör efter sina behov.
Vi vill









Arbeta för att Trafikverket satsar på Viskadalsbanan. Banan bör förstärkas för att kunna användas som ringled för
godstrafik runt Göteborg. Detta ger även förutsättningar för snabbare och bättre persontrafik i framtiden.
Arbeta för att det skall bli ett pendeltågstopp i Värö.
Förbättra anpassningen mellan bussar och tåg för att förenkla pendlingen.
Fortsätta att bygga ut gångstråk och cykelvägar.
Behålla fibernätet i kommuninnevånarnas ägo.
Bygga ut fibernätet så att i praktiken alla kommuninnevånare kan ansluta sig senast 2020.
Arbeta för att kollektivtrafiken förbättras så att fler har möjlighet och motiveras att ta buss istället för bil.
Driva på utvecklingen för att öka tillgängligheten av miljövänliga tankstationer som t.ex. laddstolpar
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