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Ett stolt Varberg som håller ihop. 

Varberg är vårt gemensamma hem och stolthet. Tillsammans har vi ett ansvar för att värna 

och utveckla Varberg så att alla kan leva ett gott liv. Kommunen växer och det ska ske med 

stor respekt för vår historia och utan att Varberg delas upp eller bara inkluderar vissa. Hela 

Varberg ska hålla ihop. Klyftor, segregation och kriminalitet ska till varje pris bekämpas.  

En gemensam och solidariskt finansierad förskola, skola och omsorg är kärnan i en stark 

välfärd. Den ska alltid kännas trygg och ingen får tveka på att få den hjälp och omsorg som 

behövs. Äldreomsorgen har det tufft idag med besparingar och i skolan spelar det roll 

vilken skola du går på och vilken utbildning föräldrarna har. Så får det inte vara. Alla ska få 

nå målen i skolan och alla har rätt till en bra äldreomsorg.  

Vinstjakt hör inte hemma i svensk välfärd. Resurser avsatta för välfärden ska användas till 

att förbättra skolresultaten och ge äldre och sjuka en trygg omsorg och vård – inte till 

vinstuttag. Samhället måste återta den demokratiska kontrollen över välfärden. 

 

Samtidigt som en trygg välfärd prioriteras ska vi klara av att växa. Fler upptäcker det vi alla 

redan vet, att Varberg är en fantastisk livsplats. Det behövs byggas nya bostäder, 

förskolor, skolor, äldreboenden och mycket mer. Men välfärden får aldrig prioriteras ner 

för att Varberg växer.  

 

Ett Varberg som håller ihop kräver att det finns bra bostäder som alla har råd med. Unga, 

barnfamiljer och äldre har olika behov, men samma rätt till bostad. Långa bostadsköer, 

höga hyror och priser på nya bostäder stänger ute många. Därför prioriterar vi fler 

hyresrätter som fler har råd med i hela kommunen. Vi säger nej till utförsäljning av 

hyresrätter. 

 

Varberg kommer få nya möjligheter att växa med nya bostadsområden, Västerport, en ny 

hamn, station i Värö och tågtunnel under staden. Detta stärker och knyter oss samman. 

Grön och klimatsmart teknik ska välkomnas och hållbarhet vara en självklarhet. Det gröna 

Varberg ska växa. 

 

Ett starkt och myllrande näringsliv är en självklarhet för ett stolt Varberg som håller ihop. 

Företag ska kunna satsa och fler entreprenörer ska kunna hitta sin plats i kommunen. 

Därför ska vi ha mycket kommunal mark både för bostäder och verksamheter. Det skapar 

jobb och framtidstro. 

 

Det spelar roll vem som styr. Det krävs ett nytt politiskt ledarskap efter 24 år av 

borgerligt styre i Varberg. Vårt ledarskap kommer alltid att sätta välfärden först och 

prioritera ett Varberg som håller ihop. Vi hoppas att du känner vårt engagemang och 

vilja för ett bättre Varberg.  

 

Vi är stolta över Varberg. Vi vet att Varberg kan bättre. Vi är redo. 
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# Omsorg som känns i hjärtat 

Varberg växer och det innebär också fler personer som behöver samhällets stöd. 

Omsorgen har utsatts för Alliansens hårda besparingar och nedläggningar. Det håller inte 

längre.  

Det är med mer tid och hjärta i omsorgen som vi skapar trygghet, respekt och kontinuitet. 

Men det krävs ett nytt politiskt styre som alltid sätter välfärden först. Alla ska bli sedda och 

få den hjälp och det stöd som behövs när man inte klarar det själv. Så håller vi ihop i ett 

starkt Varberg.   

För den bästa vården och omsorgen är personalen det allra viktigaste. Det ska finnas tid 

för att göra sitt jobb och ge det som behövs. Så är det inte idag med minutstyrda och 

slimmade scheman. Vi ska öka grundbemanningen och ha en bra arbetsmiljö och 

arbetsvillkor som gör att vi kan förstärka med mer utbildad personal. Det behövs för en 

trygg omsorg. Vi vill även att hälsoledarna ska återinföras. 

Ingen ska tjäna pengar på omsorgen, därför säger vi nej till vinstuttag och är ytterst 

restriktiva till privatiseringar.  

 

Därför vill vi satsa på: 

• Mer tid och omsorg för de äldre genom ökad grundbemanning och arbetsplatser 

med god arbetsmiljö 

• Kontinuerlig kompetensutveckling för anställda 

• Gott och tryggt kommunalt boende med hög standard för äldre och personer 

med funktionsvariationer/nedsättning 

• Mötesplatsen Apelvikshöjd som ska vara bemannad och fylld av aktiviteter varje 

dag 

• Bättre hemsjukvård med fler anställda med specialkompetens 

• Att anhöriga ska få bättre stöd och möjlighet till avlastning 

• Höjd dagersättning och fria resor till den dagliga verksamheten och 

sysselsättningen 

• Ingen ska vara hemlös i Varberg. Alla ska få hjälp till eget boende 

• Motverka ensamhet genom att skapa och utveckla mötesplatser 

• Fältassistenter som arbetar förebyggande med ungdomar 

• Gratis kollektivtrafik för alla från 65 år 

 

# Den bästa kommunen att växa upp i 

Varberg ska vara den bästa kommunen att växa upp i. Med en trygg förskola och skola 

som ser och möter varje barns behov ger vi barnen den bästa framtiden.  
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Vi vet att små barn behöver små sammanhang för att må bra och utvecklas. Därför är det 

viktigt att barngrupperna i förskolan minskas så att arbetsmiljön blir bra för både barn och 

personal. Förskolor ska också finnas i närområdet, även på landsbygden.  

Varje elev ska med stolthet kunna gå ut grundskolan med godkända betyg i alla ämnen. 

Idag är det inte så. En av fyra lämnar skolan utan att ha fått godkänt i alla ämnen. Stöd ska 

sättas in tidigt och skickliga lärare och annan personal med specialkompetens ska finnas 

där. Idag spelar det roll vem du är, vilken skola du går på och vilken utbildning dina 

föräldrar har. Så får det inte vara. Rätten till den bästa skolan gäller alltid alla.  

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare för att både behålla och rekrytera skickliga 

lärare och rektorer. En del i detta är att ge stöd, fortbildning och tid för lärare att möta alla 

elevers olika behov.  

Fritidshemmen ska ha förutsättningar för att erbjuda en god undervisning och omsorg. 

Idag är det för många elever och för få pedagoger i grupperna. Det vill vi ändra på. Vi vill 

också utveckla fritidshemmen tillsammans med föreningslivet. 

 

Därför vill vi satsa på: 

• Mindre barngrupper och högre personaltäthet i förskolan 

• Mer personal nära barnen i grundskolan genom högre grundbemanning 

• Mindre barngrupper och högre personaltäthet på fritidshemmen 

• Stödinsatser som ges tidigt 

• Förskolor i närområdet, även på landsbygden 

• Kontinuerlig kompetensutveckling för personalen 

• Skolbibliotek med skolbibliotekarier 

• Möjlighet till skollovspraktik för ungdomar mellan 13 – 15 år 

• Mer samarbete mellan föreningslivet och fritidshemmen 

• Gratis kollektivtrafik för unga upp till 19 år 

 

# Tillsammans för ett grönt och hållbart Varberg   

Tillsammans behöver vi alla ta hand om den plats vi tycker så mycket om. Havet, stadens 

gröna lungor och landsbygdens natur är vår gemensamma stolthet. Klimatförändringarna 

påverkar oss alla och det behövs ett Varberg som vågar mer och som är i framkant för en 

hållbar framtid. Mer måste göras. Vi ska kunna leva och växa hållbart med stor hänsyn till 

vår natur, den biologiska mångfalden och vår jordbruksmark. Det ska vara möjligt för var 

och en att göra goda miljöval och leva hållbart i vardagen. 

Varberg ska följa de svenska klimatmålen och vara klimatneutralt år 2030. Kommunen ska 

kraftsamla och leda arbetet för att nå målet tillsammans med invånarna, näringslivet, 
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forskning och civilsamhället. Med ny klimatvänlig teknik, energieffektiviseringar och 

ändrade beteenden gör vi det möjligt.  

 

Därför vill vi satsa på: 

• Öka andelen hållbara resor i hela kommunen med utbyggd kollektivtrafik 

• Fler gågator i staden 

• Fler gång- och cykelstråk 

• Fler fossilfria fordon, laddstolpar och stödja bilpooler 

• Mer förnybar och återvunnen energi 

• Fler upphandlingar med hållbara miljökrav och social hänsyn 

• Ökat inköp av ekologiska och närproducerade livsmedel  

• En kretsloppspark för cirkulärt användande och återbruk 

• Att regn- och dagvatten, samt dricksvatten används klokt 

• Fler gröna rekreationsområden i hela kommunen, samt värna och utveckla de vi har 

• Kommunala naturreservat som t.ex. på Hästhagaberget när tunneln är byggd 

 

# Ett Varberg för alla 

En egen bostad innebär trygghet och är en viktig del av välfärden. Det är en förutsättning 

för unga att kunna ta sitt första jobb eller studera, för företag att kunna anställa, för 

nyanlända att integreras och för barn att lyckas i skolan. Alla som har behov av en bostad 

ska få det.  

Vi ska bekämpa bostadsbristen och bygga fler bra bostäder i hela Varberg. Men när över 

40 procent av invånarna inte klarar av att betala hyran i en nyproducerad lägenhet måste 

någonting göras. Därför prioriterar vi fler hyresrätter som fler har råd med i hela 

kommunen. Vi säger också nej till utförsäljning av hyresrätter.  

Varberg ska både förändras och bevaras. Det är möjligt om vi förtätar med omsorg om vår 

kultur och historia, samtidigt som vi ser möjligheterna till utveckling. 

Ett blandat bostadsbestånd och olika boendeformer är viktigt för social hållbarhet. Vi ska 

motverka utanförskap och segregation. Det är så vi bygger en kommun för alla.  

 

Därför vill vi satsa på: 

• Fler hyresrätter med lägre hyror i hela kommunen 

• Fler boendeformer som möter de äldres behov 

• Ingen ska vara hemlös i Varberg. Alla ska få hjälp till eget boende 

• Öka antalet sociala kontrakt, även hos privata bostadsföretag 
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• Ungdomar från 16 år ska få ställa sig i den kommunala bostadskön 

• Fler ungdomslägenheter mellan 18 – 25 år 

• Att Varbergs Bostad alltid ska pröva möjligheten att bygga hyresrätter vid större 

nya bostadsområden 

• Prioritera byggplaner med hyresrätter som har lägre hyror 

• Fler villatomter i den kommunala tomtkön 

• Mer kommunal mark för bostäder 

• Mer effektiv planering och byggande av bostäder för att få rimliga kostnader och 

minskad miljöpåverkan 

• Ett starkt skydd av kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer 

• Sociala mötesplatser och trevliga utemiljöer i hela kommunen 

 

# Tillsammans når vi våra drömmar  

Ett myllrande kultur- och fritidsliv knyter oss samman och är viktigt för ett Varberg som 

håller ihop. Det stärker hälsan och gemenskapen oss emellan. Ett starkare föreningsliv 

kräver rätt förutsättningar i bidrag, lokaler och stöd. Vi kommer därför aldrig att gå med på 

att bidrag till föreningar sänks eller urholkas.  

Det finns barn och unga i Varberg som behöver hjälp för att må psykiskt och fysiskt bra. En 

del av hjälpen är en aktiv och utvecklande fritid. Vi kommer arbeta för ett starkt och rikt 

föreningsliv i hela kommunen. Idrotts-, kultur-, och funktionsrättsföreningar och 

studieförbund ska ha goda förutsättningar för att bedriva en bra verksamhet. 

För att ge barn en bättre lässtart vill vi satsa på Språkstart som ger föräldrar stöd för att 

stimulera små barns läsutveckling. Det är också viktigt att biblioteken kan utvecklas och 

vara en mötesplats. 

I Varberg har vi en fantastisk kulturskola. Men tyvärr får inte alla barn ta del av den. Det vill 

vi ändra på. Fler ska kunna få ta del av kulturskolan i hela Varberg. 

Vi vill göra det attraktivt för kulturutövare att verka i vår kommun. En god tillgång på 

replokaler och arbetsplatser behövs för att konstnärer ska kunna bo och verka här. 

 

Därför vill vi satsa på: 

• En fritidsbank med gratis utlåning av fritidsutrustning 

• Bättre samarbete mellan skola, ungdomsgårdar och föreningsliv 

• Fler friskvårds-och aktivitetsgrupper som stärker barns psykiska och fysiska hälsa 

• Den mobila ungdomsverksamheten i hela kommunen  

• Att fler barn och ungdomar ska kunna få gå på kulturskolan 

• Fler simskoleplatser och se till att simskoleavgifterna är på en rimlig nivå 

• Språkstart Halland i hela kommun 
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• Ett kreativitetshus med replokaler och ateljéer i kvarteret Renen 

• Mer konstnärlig utsmyckning i kommunen 

 

# Vi växer tillsammans 

I vårt samhälle hjälper vi varandra till jobb och utbildning oavsett vem du är och var du 

befinner dig i livet. Att kunna utbilda sig och få jobb är grunden för varje människas 

framtidstro och ett livskraftigt näringsliv. Det ska finnas många vägar och chanser till 

utbildning och jobb.  

Idag klarar inte alla gymnasiet. Alla ska ges möjlighet att nå examen och skolan behöver få 

bättre förutsättningar för att kunna ge stöd till varje elev.  

Vi vet att livet förändras och de jobb som finns idag kanske inte finns imorgon. 

Vuxenutbildningen och högre utbildning ska vara bron som binder samman nutid med 

framtid. Därför vill vi satsa på fler utbildningar tillsammans med det lokala näringslivet. 

 

Därför vill vi satsa på: 

• Fler lärare så att varje elev kan klara av gymnasiet 

• Fler sommarjobb till unga mellan 16 – 20 år i kommunen och i föreningar 

• Fler traineeplatser, lärlingsplatser och praktikplatser tillsammans med näringslivet 

• Alla ungdomar som går klart vård- och omsorgsprogrammet garanteras jobb i 

kommunen 

• Erbjuda fler jobb med anställningsstöd och prova på jobb 

• Fler yrkes- och högskoleutbildningar ska erbjudas på Campus 

• Mer samarbete med föreningslivet 

 

# Den bästa arbetsplatsen 

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som säkerställer en bra arbetsmiljö och bra 

arbetsvillkor. Det ska finnas ett hållbart ledarskap, vara jämställda och inkluderande 

arbetsplatser. Det behövs för att både behålla och rekrytera nya medarbetare så att vi kan 

ha en skola, förskola och omsorg som är trygg och pålitlig.  

Vi kommer att prioritera insatser som gör att personalen klarar av att jobba heltid. 

Personalen ska erbjudas kompetensutveckling för att kunna ge invånarna den omsorg och 

service de förväntar sig att kommunen levererar. Kommunen måste satsa mer resurser på 

både dagens och framtidens personal.  
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Därför vill vi satsa på: 

• Högre grundbemanning inom förskola, fritidshem, skola och äldreomsorg 

• Heltids- och tillsvidareanställningar ska vara normen 

• Större inflytande för personalen över schema och arbetstider 

• Ge medarbetarna utbildning, fortbildning och kompetensutveckling 

• Tillgängliga chefer med jämlika och jämställda förutsättningar att vara en god ledare 

 

# Varberg växer med ett myllrande näringsliv 

Näringslivet är viktigt för ett starkt Varberg som håller ihop. Företag ska kunna satsa och 

fler entreprenörer ska kunna hitta sin plats i kommunen. Därför ska vi ha mycket kommunal 

mark för verksamheter nu och i framtiden. Behovet ska vara täckt för minst 20 år framåt. 

Det är också viktigt att det kan erbjudas i hela kommunen och till prisnivåer som gör att 

företag vågar satsa.  

Kommunen och näringslivet ska ha en löpande dialog i syfte att underlätta för företagare 

att bedriva verksamhet. 

Turist- och besöksnäringen, som är en viktig del för Varbergs identitet, ska fortsätta att 

utvecklas.  

Företagare kan ibland behöva stöd för att kunna växa och utveckla idéer. Därför ska 

kommunen underlätta samarbete och agera bärare mellan akademin, olika forsknings-

/innovationscenter och företagarna. Det skapar jobb och framtidstro för oss alla.  

 

Därför vill vi satsa på: 

• Mer verksamhetsmark i hela kommunen 

• Utveckla företagslotsen 

• Det ska vara möjligt för mindre företag att lämna anbud vid kommunens 

upphandlingar  

• Kollektivavtal som alltid ska vara ett krav vid upphandlingar 

• Forskning- och innovationsnod för att utveckla idéer 

• Utveckla och förbättra stödet för nyetablering av företag 

• Förstärkt Näringsliv-och destinationskontor (NOD) 

• Att påverka för en utbyggnad av väg 153 och 41 

 

 

 


