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

Framtidskontrakt 2019 – 2022
Socialdemokraterna i Varbergs kommun

Trygghet i en ny tid
Vi är stolta över att bo i en så fin kommun som Varberg. En kommun som uppskattas på ett mycket
positivt sätt av både invånare och besökare. I vår kommun ökar befolkningen varje år och sannolikt
fortsätter utvecklingen. Det innebär att kommunen planerar för en ökning från idag 63 000 till 80 000
invånare 2030.
Tillväxten gör att vi har goda förutsättningar till en positiv utveckling, men samtidigt innebär
befolkningstillväxten stora utmaningar där det krävs en kraftfull, tydlig och målinriktad politik som tar
ansvar för helheten.
Fler bostäder och då framförallt hyresrätter, måste byggas för att minska de långa bostadsköerna.
Stora investeringar i förskolor, skolor, idrottsanläggningar, kultur och infrastruktur måste genomföras
om vi skall klara framtidens behov.
Vi måste satsa mer på skola, vård och omsorg. Idag är 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.
Arbetslösheten har sedan den Socialdemokratiska regeringen tillträdde minskat och detta ser vi tydligt
i Varberg. En konsekvens av detta är att det är svårt att hitta personal med rätt kompetens. Därför
måste vi snabbt satsa mer på kompetensutveckling för de som trots allt är arbetslösa och på validering
för våra nyanlända.
Det kommer att krävas stora ekonomiska resurser till kommunen för att våra investeringsbehov inte
skall slå mot verksamheter som vård, skola och omsorg i framtiden. De kraftigt ökade ekonomiska
medel som tillförts kommunerna inom dessa områden av den Socialdemokratiskt ledda regeringen
under mandatperioden, har varit väldigt viktiga och för att klara framtiden kommer det att vara
oerhört viktigt att vi har en regering som fortsatt gör sådana satsningar.
Men det krävs även att vi i Varberg tar ett större ansvar för vår egen utveckling. Stora behov av mer
personal finns framförallt inom äldreomsorg och förskola/fritids. Därför föreslår vi Socialdemokrater
en skatteökning som motsvarar 125 kr för den som tjänar 25 000 kr per månad. Detta i stark kontrast
mot de borgerliga partierna i Varberg som 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.

En välfärd som går att lita på
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 möjlighet att sitta ner en stund med den enskilde. Tillräckliga
förutsättningar för detta finns inte idag. Det finns ofta inte tid att hjälpa till med något som den äldre
själv känner behov av. Tidsstyrningen inom hemtjänsten är tuff och när något händer tvingas
personalen ta tid från andra omsorgstagare eller helt enkelt lämna den person som just då har behovet.
Detta är inte acceptabelt. Det behövs mer tid och högre grundbemanning inom äldreomsorgen.
För att klara den ökade bemanningen och säkerställa att det finns kompetent personal som ersätter
det ökande behovet inom äldreomsorgen krävs det både utbildning för ny personal och löpande
kompetensutveckling för de som jobbar i omsorgen idag. Ett bra sätt är att öka antalet elever på vård
och omsorgsprogrammet och göra programmet mer attraktivt genom att kommunen garanterar
eleverna jobb både under loven och efter genomförd och godkänd utbildning. För de redan anställda
gäller att ta fram individuella kompetensutvecklingsplaner.
Många har ett stort behov av att inom rimlig tid få ett tryggt boende där det finns bra möjligheter att
få kontakt med andra. Idag är kön till ett trygghetsboende alldeles för lång och det finns ett stort behov
av fler LSS boenden. Även boenden för yngre dementa har saknats i kommunen. Vi vill fokusera på
lösningar som säkerställer trygga och funktionella boenden för personer med olika behov. Förutom
dessa boenden har vi fortfarande en grupp personer, ofta med en psykisk problematik, som är
hemlösa. Vår uppfattning är att ingen skall vara hemlös i Varbergs kommun.
Den som blir sjuk skall känna att hen får den bästa vård som finns. Oberoende av om vården utförs 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.
Vi vill att anhörigvården skall fungera bättre än idag. Anhöriga som vårdar nära och kära i hemmet är
ofta mycket låsta och därmed i behov av avlastning. Avlastningen kan bestå i att det blir enklare att få
personellt stöd från kommunen när den anhörige behöver vila eller utföra olika ärenden, eller att det
finns fungerande korttidsboenden. Vid behov skall den enskilde som använder korttidsboende kunna
få eget rum.
Den som har en funktionsnedsättning har idag ofta svårt att få vardagen att fungera. Det kan handla
om att det är svårt att ta sig fram i trafiken, med tillgängligheten i kommersiella och offentliga lokaler,
svårt att få ett arbete eller att det inte finns möjlighet till en aktiv fritid. Vår uppfattning är att alla som
bor i Varberg så långt det är möjligt skall ges förutsättningar att leva ett gott liv.
Personer som har habiliteringsersättning i samband med daglig verksamhet har idag en mycket låg
ersättning från kommunen. Vi vill därför höja denna ersättning till minst det dubbla. Vi vill också se
över möjligheten att ge personer fria resor till daglig verksamhet.

Vi kommer arbeta för att
•
•
•
•

Utveckla och höja kvaliteten och säkerställa att kvalitetskraven i äldreomsorgen följs genom
att öka bemanningen.
Öka kontinuiteten när det gäller mötet mellan personalen och den äldre/funktionsnedsatta
Äldre med behov skall erbjudas ett boende med tillgång till personal, som kan ge trygghet
och en god vård och omsorg utifrån den äldres behov.
Personer som behöver korttidsboende skall få detta i eget rum

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Personer med funktionsnedsättning enligt LSS skall erbjudas boende som kan ge trygghet
samt en god vård och omsorg som utgår från den enskildes behov.
Säkerställa att yngre dementa får ett boende som är anpassat efter deras behov.
Funktionsnedsatta får en god vård och omsorg, av personal som har kompetens att ge sådan
hjälp.
Förbättra stödet till våra anhörigvårdare i kommunen.
Våra funktionsnedsatta skall få en mer meningsfull vardag och förutsättningar att så långt
som möjligt leva ett normalt liv.
Säkerställa att vården fungerar oberoende av var den ges och att det finns en sammanhållen
vårdkedja.
Fortsätta med att tillgängliggöra offentliga och allmänna byggnader och miljöer.
Öka habiliteringsersättningen för personer i daglig verksamhet till minst det dubbla
Införa fria resor till och från daglig verksamhet
Ingen person skall vara hemlös i Varbergs kommun

Kunskap gör Varberg starkare
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 till ett bra liv. I skolan läggs
grunden för resten av våra liv och vi måste därför utveckla skolan så att den får rätt förutsättningar att
ge barnen likvärdiga möjligheter att lyckas i skolan.
Vi vill skapa en jämlik kunskapsskola med höga resultat där ingen elev lämnas efter eller hålls tillbaka.
Du ska kunna känna dig trygg med att den närmaste skolan är bra oavsett vem du är eller var i landet
du bor. Detta är grunden i den svenska modellen och det samhällsbygge vi Socialdemokrater står för.
För att ge barnen bästa förutsättningar för framtiden är det viktigt att det redan från början finns en
väl fungerande förskola där alla barn och föräldrar känner sig trygga i den omsorg som ges. När barnen
sedan börjar skolan måste det finnas 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 grupper och fler personal i våra förskolor och på våra fritidshem.
Tyvärr lät den förra borgerliga regeringen skattesänkningar och vinstjakt gå före kunskap i skolan.
Resultatet var sjunkande kunskapsresultat, stor lärarbrist och ökade klyftor. Vi Socialdemokrater har
under den senaste mandatperioden tydligt arbetat för att vända den utvecklingen. Från dag ett i
regeringsställning har vi använt överskott vi fått i en stark ekonomi för att stärka skolan. För Varbergs
del har statsbidragen bidragit med över 60 miljoner per år till förstärkningar inom skolområdet under
mandatperioden.
Vi har bland annat investerat i fler lärare och mindre klasser. Vi har satsat på lovskola, läxhjälp och
elevhälsan för att alla elever ska få möjlighet att nå kunskapsmålen. Vi har riktat särskilda resurser till
skolor med tuffast förutsättningar och låga resultat, samt rustat upp skollokaler och utemiljöer. Vi
har även satsat pengar på ett lärarlönelyft för över 60 000 lärare nationellt.
Med en stark och jämlik kunskapsskola kan alla elever nå sina drömmar – men det kräver ett
gemensamt ansvar för att göra det bästa av varje lektion. Vårt mål är att alla elever ska få möta
behöriga och kompetenta lärare som går in i klassrummet med både krav och höga förväntningar på
var och en. Vi investerar i fler lärare. Vi frigör mer tid och ger bättre förutsättningar för dem att
undervisa och skapa ordning och reda i klassrummet, så att fler lär sig mer. Ett sätt att skapa
förutsättningar för detta är att även förstärka med andra funktioner så som till exempel

lärarassistenter, socialpedagoger och studiecoacher. Svensk skola ska vara den bästa ett modernt
samhälle kan skapa.

Vi kommer arbeta för att
•
•
•
•
•
•
•

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.
Våra förskolor och skolor skall vara genusanpassade för att nå ett jämställt samhälle.
Utveckla särskolan så att den håller en hög kvalitet som utgår från den enskildes behov.
Satsa mer på förebyggande och hälsofrämjande aktiviteter i förskolan och skolan för ökad
psykisk hälsa bland våra barn och ungdomar.
Intressera fler unga för teknik och etablera KomTek i Varberg

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. Både priserna på villor och bostadsrätter och kostnaderna för
nybyggnation är idag alldeles för höga i Varberg. Detta gör att det inte finns en fungerande
bostadsmarknad och framförallt yngre får svårt att hitta en egen bostad.
Vi Socialdemokrater vill se till att kommunen tar ansvar för att det byggs fler bostäder och framförallt
då hyresrätter både i staden och i våra serviceorter. Utbyggnadstakten av nya bostäder måste
motsvara behovet. Vi kommer därför att ställa krav på att när det byggs skall delar av byggnationen
ske i form av billigare hyresrätter.
Kommunen måste ta fram tydliga underlag för var det kan byggas och för vilka byggnader och miljöer
som skall bevaras. Kommunen måste ha bra underlag för var och hur förtätning och utveckling kan ske
på ett hållbart sätt. Varberg kommer att omvandlas och mycket nytt kommer att byggas både där det
idag redan finns tidigare bebyggelse och på ny mark, men det skall också vara tydligt vilka miljöer som
behöver behållas för att Varbergs själ skall bevaras. För att säkerställa att det både vid förtätning och
övrigt byggande tas stor hänsyn till vår kulturmiljö, är vår uppfattning att kommunen ska anställa en
kommunantikvarie.
Det är viktigt att de nya bostadsområden och kvarter som planeras och byggs på ett hållbart sätt, både
utifrån ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter. En integrerad stad med mångfald där alla får lov
att bo är en förutsättning för ett gott och hållbart samhälle. Idag rivs fler och fler billiga hyresrätter för
att ge plats åt dyra bostadsrätter vilket motverkar mångfald. Vi vill att fler äldre hyresrätter bevaras
parallellt med att nya bostäder byggs.
För att kunna styra bostadsbyggnationen utifrån de behov invånarna har är det viktigt att kommunen
skapar ett stort eget markinnehav. Vi får då betydligt bättre förutsättningar att styra utvecklingen om
var och när nya bostäder byggs och samtidigt hålla nere prisnivån. Vi får också lättare att vid

planering av nya bostadsområden ställa krav på blandad bebyggelse med hyresrätter, bostadsrätter
och villor.
Vi vill även se till att det finns attraktiv kommunal mark i våra olika tätorter för att det snabbt skall gå
att erbjuda en tomt för den som vill bygga sin bostad där.

Vi kommer arbeta för att
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Bostadsköerna succesivt skall bli kortare. Den långsiktiga målsättningen är att alla som vill
eller har ett behov av en bostad skall erbjudas en inom sex månader.
Byggnationen av hyresrätter skall öka.
Kommunen ställer krav på att det byggs hyresrätter med rimliga hyror.
Det skall byggas fler hyreslägenheter i alla i våra serviceorter.
Kommunen skall ha byggbara tomter att erbjuda i alla tätorter.
Det blir fler dubbla markanvisningar i kommunen.
Kommunens tomtinnehav för bostäder skall ökas och utvecklas långsiktigt.
Studentbostäder skall finnas efter behov.
Utveckla både nya och äldre bostadsområden mot ett mer integrerat och blandat
bostadsbestånd.
Bevara billigare bostäder som fler grupper har ekonomi att hyra.
Kommunen utvecklar trygga och funktionella boenden för äldre.
Det blir så stor andel hyresrätter som är möjligt i Västerport.
Det blir många attraktiva allmänna ytor i Västerport.
Kommunen anställer en kommunantikvarie
Bevara kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Varbergs kommun.
Kommunen tar fram underlag för var vi kan bygga och för vilka byggnader/miljöer som skall
bevaras.
Kommunen blir bättre på att ge skyddsvärda miljöer ett starkare bevarandeskydd.

Miljöpolitik och utveckling av kommunens bebyggda miljö för en hållbar
framtid
Varberg är en attraktiv kommun att bo och vistas i vilket innebär en mycket hög befolkningstillväxt och
stora behov av att snabbt få fram nya bostäder, ny infrastruktur och nya verksamheter. När trycket är
så hårt är det samtidigt viktigt att kommunen är väl förberedd för att se till att utvecklingen sker
hållbart och med stor hänsyn till miljön. Utvecklingen måste ta stor hänsyn till våra kulturhistoriskt
viktiga platser och miljöer, till våra stränder, vår landsbygd och vår natur. Om kommunen har god
framförhållning och är väl förberedd kan utvecklingen ske med betydligt större försiktig- och
eftertänksamhet.
Vi vill att byggandet i vår kommun har så låg miljöpåverkan som möjligt ur ett livscykelperspektiv. Ett
sätt för att uppnå detta är 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.
I de fall rivning ändå sker bör det ställas högre krav på fastighetsägare att såväl invändigt som utvändigt
byggnadsmaterial tas om hand för återanvändning i ny byggnation. Detta material kan med fördel tas

om hand av den nya kretsloppspark som planeras alternativt att entreprenören som river säljer det
vidare.
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 både i nya och gamla bostadsområden.
En annan viktig fråga som blir allt mer aktuell, inte minst beroende på den snabba klimatförändringen,
är att säkerställa vår dricksvattenkvalitet. Vi måste skydda våra vattentäkter från försurning och
utsläpp. Vi måste också som kommun ta ansvar för att minska vår klimatpåverkan och våra fossila
utsläpp och vi måste tydligt och klart arbetar för en ökad biologisk mångfald genom att bland annat
värdefull natur och marina områden.
Trafiken är en stor miljöbov och vi vill se en utveckling mot fler gågator i innerstaden och bra
parkeringsmöjligheter i närområdet som minskar rundkörningen. Kommunen måste ge förutsättningar
för att klara en omställning mot fler miljöbilar och i synnerhet mot elbilar. Vi vill också att kommunen
ser över möjligheten att erbjuda enkel och fri cykelutlåning på strategiska platser i staden.
Vi kommer arbeta för att
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunen i samband med den snabba bostadsutveckling som sker ger förutsättningar att ta
stor hänsyn till våra kulturhistoriskt viktiga platser och miljöer, till våra stränder, vår
landsbygd och vår natur.
Kommunen är väl förberedd för att se till att utvecklingen sker hållbart och med stor hänsyn
till miljön
En utveckling av kollektiva stadsodlingar, vertikala trädgårdar och sedumtak både i nya och
gamla bostadsområden
Värna och utveckla kommunens rekreationsområden och stadens parker.
Förbättra städningen av våra stränder och vår bebyggda miljö.
Skapa fler gågator i centrum.
Se över möjligheten att erbjuda enkel och fri cykelutlåning på strategiska platser i staden.
Öka tillgängligheten av miljövänliga tankstationer som t.ex. laddstolpar
Stödja utveckling av elbilspool i Varberg
Den planerade kretsloppsparken får möjlighet att sälja omhändertaget byggmaterial från
rivningar antingen i egen försorg eller genom samarbete med frivilligorganisationer.

En fritid, idrott och kultur för utveckling
Det är viktigt att det finns möjlighet till en trygg, utvecklande och aktiv fritid. Vi vill därför att satsningar
på idrott, kultur och andra fritidsaktiviteter ligger högt på agendan. Vi vill se en kulturskola som satsar
framåt och ger intresserade barn- och ungdomar i alla kommundelar möjlighet att delta. Vi vill satsa
på bra och funktionella idrottsanläggningar som ger möjlighet för föreningslivet att utvecklas.
Kommunens ungdomsgårdar skall ge 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.
Vi vill tillsammans med pensionärsorganisationerna se över möjligheterna att ta fram nya funktionella
mötesplatser för aktiva pensionärer som drivs av organisationerna i nära samarbete med våra
studieförbund. På de platser där det redan finns mötesplatser vill vi utveckla dessa så att de bättre
anpassas för att aktiva pensionärer skall kunna använda dem i sin verksamhet. Då vår inriktning är att
det är organisationerna tillsammans med studieförbunden, inte kommunen, som skall driva
mötesplatserna är det viktigt att dessa får resurser för att bygga upp och driva dessa verksamheter.
Inom idrotts- och fritidsområdet har kommunen äntligen påbörjat ett arbete med att investera i nya
anläggningar. Nyligen färdigställdes den efterlängtade friidrotts- och gymnastikhallen Tresteget vid
nya Trönningeskolan. Arbetet med en ny simanläggning på Håsten påbörjas under 2018. Detta är bra
men i en växande kommun är behovet av nya idrottshallar, konstgräsplaner och andra anläggningar
ständigt ökande och behovet av ett bra och väl planerat underhåll stort. För oss är det viktigt att varje
investering och reinvestering motsvarar ett framtida behov så att anläggningar inte är för små redan
när de byggs.
Några föreningar i kommunen har utvecklat ett samarbete med skola och fritidshem. De anordnar till
exempel läxläsning och träning 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 aktiv föreningsverksamhet när det gäller personer med funktionsnedsättning. Vi vill
särskilt uppmärksamma och stödja denna verksamhet.
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.
Kommunen skall arbeta för att ge studieförbunden bättre förutsättningar att genomföra folkbildningsoch kulturaktiviteter så att fler ges möjlighet att ta del av deras utbud.

Vi kommer arbeta för att
•
•
•
•
•
•
•

Utveckla funktionella mötesplatser för pensionärer som drivs av pensionärsorganisationerna i
samarbete med våra studieförbund.
Ge Varbergs invånare med funktionsnedsättning en mer meningsfull fritid.
Fortsätta 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
Underlätta möjligheten att betala kulturskolavgiften månadsvis
Öka boendekvaliteten genom att arbeta för fler utsmyckningar i våra bostadsområden och i
våra serviceorter

Kommunikation, infrastruktur och kollektivtrafik
Behoven av en utvecklad infrastruktur blir allt större när Varberg växer. En av de viktigaste delarna i
detta är den nya järnvägstunnel och det dubbelspår som skall byggas under och igenom Varberg. Efter
många års väntan har denna nu äntligen påbörjats och vi kommer under 2019 att se det första
spadtaget tas och en ny station i ett centralt läge öppnas under 2025.
Det nya dubbelspåret tar bort barriären mellan staden och havet och 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 modern hamn med en stark miljöprägel som är anpassad till kundernas
behov.
Den nya stadsdelen Västerport som kommer att byggas där den nuvarande hamnen och
bangårdsområdet finns idag ger oss fantastiska möjligheter för utveckling av bostäder och
verksamheter. För vår del är det viktigt att det inte bara byggs bostadsrätter utan även så många
hyresrätter som är ekonomiskt möjligt.
I denna centrala del av staden som under många år varit stängd för allmänheten, vill vi se att det byggs
en förlängd strandpromenad, nya torg, restauranger, grönområden och kulturplatser som alla
kommuninvånare och besökare får tillgång till. Byggandet av Västerport handlar om att på sikt utveckla
hela staden och kommunen utifrån dessa nya förutsättningar.
I samband med att det nya resecentret byggs, måste kollektivtrafiken utvecklas och förbättras genom
högre turtäthet och fler bussar som ansluter till stationen och överensstämmer med tågens tider. Det
är även viktigt att Hallandstrafiken ser över trafiknätet så att man lätt kan ta sig med buss till
idrottsanläggningar som nyttjas av barn och unga t ex Tresteget och Håstens idrottsområde.
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 cykelvägar och utveckla stråk för mer gångtrafik så att fler
väljer dessa alternativ före bilen då det främjar både miljö och folkhälsa. Det är även viktigt att se över
behovet av säkra cykelvägar så att barn och ungdomar tryggt kan ta sig till och från skola och
fritidsaktiviteter.
I den senaste överenskommelsen mellan Trafikverket, Regionen och Kommunen fastslås att vi skall
bygga en ny station i Värö 2026 och den Socialdemokratiskt ledda regeringen har i den nya
transportplanen inte bara beslutat att det skall byggas dubbelspår i tunnel under Varberg utan även
att satsa närmare 1 miljard kronor för att utveckla Viskadalsbanan så att denna används mer frekvent
både till person- och godstrafik.
Med den höga investeringstakt som våra stora företag såsom t.ex. Södra Cell och Derome har så ökar
lastbilstrafiken på våra större vägar. Detta gör att behovet av bra vägar blir allt större och därför
måste både 41:an och 153:an byggas ut. Samtidigt behöver många av vägarna på landsbygden rustas
upp och förbättras.

Vi kommer arbeta för att
•
•
•
•
•
•
•

Kommunen ger förutsättningar för att satsning på Viskadalsbanan genomförs snarast.
Den överenskomna pendeltågsstationen i Värö står färdig senast 2026.
Förbättra anpassningen mellan bussar och tåg för att förenkla pendlingen.
Fortsätta att bygga ut gångstråk och cykelvägar och särskilt beakta säkra vägar för barn och
unga.
Bygga ut fibernätet så att i praktiken alla kommuninnevånare kan ansluta sig senast 2020.
Regionen och Trafikverket prioriterar en utbyggnad av 41:an och 153:an samt att standarden
på allmänna vägar på landsbygden förbättras.
Arbeta för att kollektivtrafiken förbättras så att fler har möjlighet och motiveras att ta buss
istället för bil.

Jobb och tillväxt för framtidstro
Sedan den Socialdemokratiskt ledda regeringen tillträdde har utvecklingen på arbetsmarknaden vänt.
Både våra företag och den totala svenska ekonomin utvecklas väldigt positivt och vi ser att antalet
arbetslösa, inte minst bland våra unga, minskar.
En konsekvens av detta är att det är mycket svårt att hitta personal med rätt kompetens. Därför måste
större satsningar på kompetensutveckling för de som trots allt är arbetslösa och inte minst validering
och utbildning för våra nyanlända snabbt genomföras. För att företagen skall kunna växa måste de
snabbt få möjlighet att anställa kompetent personal.
Även i kommunen och i regionen är det svårt att hitta personal med rätt kompetens. För att långsiktigt
säkra personalbehovet är det viktigt att använda den personal som finns att tillgå, även om dessa inte
har rätt utbildning från början. Regeringen har skapat en möjlighet att erbjuda arbetslösa så kallade
extratjänster. Genom extratjänster har kommuner och regioner inom välfärden möjlighet att få en
extra resurs som kan stötta verksamheten till kollektivavtalad lön. Dessa personer kan sedan på ett
enkelt sätt erbjudas kompletterande utbildning för att få rätt kompetens inom välfärdsområdet.
För att öka antalet elever på vård och omsorgsprogrammet vill vi göra programmet mer attraktivt
genom att kommunen garanterar eleverna jobb både under loven och efter genomförd och godkänd
utbildning.
För att minska risken för framtida arbetslöshet och för att ge våra unga arbetslivserfarenheter borde
alla någon gång under sin gymnasietid erbjudas sommarjobb. Helst vill vi att de erbjuds 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.
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.

Vi kommer arbeta för att
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•
•
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Alla ungdomar skall erbjudas sommarjobb minst en gång under gymnasietiden.
Kommunen utvecklar och tar fram möjlighet till fler extratjänster.
Kommunen genom att utveckla samarbete med privata företag och regionen att öka antalet
sommarjobb, traineeplatser, lärlingsplatser och praktikplatser.
Garantera ungdomar som går klart vård- och omsorgsprogrammet jobb i kommunen.
Alla nyanlända snabbt får en möjlighet att anpassa sin utbildning och kompetens till de krav
svensk arbetsmarknad ställer
Utveckla den kommunala vuxenutbildningen.
Utveckla Campus Varberg och dess samverkan med olika högskolor för att ge förutsättningar
för ett livslångt lärande och stärka näringslivet i kommunen

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 i gång och strategiska markinköp sker löpande, men vi måste öka takten för att
säkerställa de behov vi långsiktigt ser och för att kunna hålla priserna på rimliga nivåer som gör oss
konkurrenskraftiga gentemot andra kommuner.
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. Att utveckla
kommunens lotsfunktion är en viktig del i detta.
Det småföretagarna själva efterfrågar till stor del är minskat administrativt arbete och
regelförenklingar. Vi vill se över hur vi kan bidra till att minska denna börda kring de regler och
tillståndsgivning som kommunen själv har ansvar för så att vi kan öka andelen småföretag.
Vi vill att kommunen i större omfattning ger våra mindre företag möjlighet att lämna anbud i samband
med upphandlingar. Vi vill också se över reglerna när det gäller sociala, ekologiska och etiska krav i
upphandlingar samt att säkerställa att kommunens upphandlingar ställer krav på justa villkor på
arbetsmarknaden. Detta handlar inte minst om att alla företag skall ha samma spelregler. Då gäller det
att kommunen så långt möjligt ställer krav på att det finns kollektivavtal eller motsvarande och inte
minst att detta följs under den tid upphandlingen gäller.
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.
Ett alternativt sätt att starta nya företag är att göra detta i kooperativ form eller genom så kallade
sociala företag. Skillnaden i dessa företagsformer är att dessa styrs mer demokratiskt, utvecklas ofta
med utgångspunkt från i första hand andra intressen än ekonomisk vinst samt kan ge personer som av
olika skäl har svårt att komma in på arbetsmarknaden nya möjligheter. Vi vill att kommunen hittar sätt
att underlätta för sociala och kooperativa företag att starta.

Vi kommer arbeta för att
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Ta fram kommunalägd industri- och verksamhetsmark med målet att behovet skall vara täckt
för 20 år framåt.
Göra det möjligt för mindre företag att lämna anbud vid kommunens upphandlingar.
Kommunen blir bättre på att ställa sociala, ekologiska och etiska krav vid upphandling.
Kommunens upphandlingar skall garantera justa villkor i alla led på arbetsmarknaden
Stödja en utveckling av företagandet i hela kommunen.
Skapa förutsättningar för att fler kreativa och kulturella näringar skall etableras och
utvecklas i kommunen.
Utveckla företagslotsen i kommunen.
Se över regelförenklingar och minskad administrativ börda för små företag.
Kommunen hittar sätt att underlätta start av sociala och kooperativa företag.

Kompetens och medarbetare
Kommunen viktigaste uppgift är att ge bästa möjliga service till alla våra kommuninvånare och
företag. För att Kommunen skall ge alla de som på olika sätt har behov av och använder kommunens
tjänster ett professionellt och bra bemötande. Vi Socialdemokrater ser kommunens personalpolitik
som en viktig förutsättning för att klara detta.
Kommunen har mycket stort behov av att rekrytera ny personal de närmaste åren. Grunden för att
kommunen skall kunna utvecklas på ett positivt sätt i framtiden är att vi både klarar att rekrytera och
behålla vår personal. Vi måste därför se till att vår kommun upplevs som en attraktiv arbetsplats.
Socialdemokraterna kommer därför att driva på för att få fram förbättringar i nuvarande
arbetsorganisation för att uppnå bästa möjliga kvalité för brukarna och bästa arbetsvillkoren för de
anställda.
Detta arbete skall genomsyras av ett trygghets-, rättvise- och jämställdhetsperspektiv.
En grundläggande sak för att klara detta är att vi verkligen inför heltid som norm i kommunen. Detta
skall tydliggöras i alla sammanhang inte minst i samband med att vi annonserar ut nya tjänster. Vi vill
att alla skall ha rätt till heltid och vi vill samtidigt införa ett betydligt mer flexibelt system när det
gäller möjligheten till deltid. Vi vill införa heltid som norm och samtidigt fasa ut begreppet önskad
sysselsättningsgrad.

Vi kommer arbeta för att
•
•
•
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Införa heltid som norm och samtidigt fasa ut begreppet önskad sysselsättningsgrad. Heltid
skall vara en rättighet och deltid en möjlighet.
Skapa integrerade och jämställda arbetsplatser.
Lyfta fram kvinnor i chefsposition och ge dem bättre förutsättningar att utöva ett gott
ledarskap.
Verka för trygga anställningsförhållanden och minimera antalet visstidsanställningar.
En hälsosam arbetstidsförläggning för att skapa friska arbetsplatser som ger arbetsglädje.
Minimera antalet delade turer och ge enskilda medarbetare inflytande över sin
arbetstidsförläggning.

•
•
•
•

Alla våra arbetsplatser skall ha ett tydligt ledarskap och en god arbetsmiljö.
Utveckla våra arbetsplatser så att medarbetarna ges möjlighet att ta ansvar och vara
delaktiga i hur arbetet organiseras och hur resurserna fördelas.
Ge medarbetarna relevant fortbildning, kompetensutveckling och karriärmöjligheter.
Alla arbetsplatser inom äldreomsorgen har en grundbemanning som säkerställer
arbetsmiljön och brukarnas behov.

