Varberg

Vi moderater är stolta över Varberg. Vi arbetar för Varbergs bästa och vill utgöra ett politiskt
ledarskap som på allvar ser hela Varberg och står på Varbergbornas sida. I 20 år har vi tagit
ansvar för Varbergs utveckling. Ekonomi i balans, låg skatt och kvalitet i vår välfärd som har
prisats. Med samarbete, nyfikenhet, ansvar för ekonomin och ett tydligt fokus mot
välfärdens kärna är vi stolta över vårt bidrag till vad Varberg är idag. Men vi vet också att
Varberg har mer att ge.

Inför nästa mandatperiod är vår ambition att fortsätta utveckla Varberg och göra livet lättare
för oss som bor här. Vi vill särskilt prioritera två områden: Tryggheten och skolan. Vägen dit
går genom ordning och reda i ekonomin. Vi är glada över att den otrygghet som tyvärr brett
ut sig i andra delar av Sverige inte på allvar har fått fäste i Varberg. Samtidigt kan tryggheten
inte tas för given. Vi kommer att ta krafttag för att Varberg ska vara en trygg kommun för alla
som bor här – det handlar såväl om att välfärden för våra unga och seniorer ska hålla högsta
kvalitet som att förebygga och möta problem kopplade till utanförskap och bristande
integration. Varbergs skolresultat ska ligga i topp i landet, det är den viktigaste investeringen
vi kan göra i framtiden. Vi vill utvärderas utifrån vår förmåga att ta ansvar för ekonomin, hålla
Varberg tryggt och leverera goda resultat i våra skolor. Med Moderaterna ska du veta vad
du får.

Vi tror inte på en valrörelse där allt lovas åt alla och där skattepengar lovas vilt. Det kostar
mer än det smakar och lämnar vanliga Varbergsbor kvar med en försämrad
vardagsekonomi. Det vore att chansa med Varbergs utveckling. Vi tror istället på att
fortsätta rusta ekonomin stark och att prioritera tryggheten och skolan. Varberg ska vara en
attraktiv plats för människor i livets alla skeden.
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Alla behövs i Varberg
Trygghet är en sammansatt företeelse som avspeglar människors upplevelser av säkerhet.
Hur trygga vi känner oss är exempelvis avgörande för var och hur vi rör oss i miljön, vilka
aktiviteter vi väljer att delta i och hur vi umgås med andra människor. Att känna sig trygg i
vardagen är viktigt för vår trivsel och därmed vår hälsa.
Kommunen är en serviceorganisation för människor i Varberg. Bästa möjliga service skapas
med motiverade och kunniga medarbetare. Konkurrensen om att få kompetent personal är
stor och arbetsmöjligheterna är goda längs hela västkusten. Demografin är sådan att de
yngre och de äldre blir allt fler och de i arbetsför ålder får en allt större börda.
Vi måste arbeta på ett annat sätt, inte minst genom att ta vara på ny teknik och låta de
anställda arbeta med uppgifter där deras arbetsglädje kommer fram.
Moderaterna i Varberg har genomfört flera olika insatser för att stärka kommunen som
attraktiv arbetsgivare. Ett exempel är att vi numera erbjuder alla anställda en önskad
sysselsättningsgrad. Vissa vill arbeta heltid medan andra nöjer sig med deltid. I Varberg kan
vi välja!
För att kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället, och sina egna liv, krävs
det en målmedveten och uthållig politik där jämställdhetsperspektiven måste vara
integrerade i det dagliga arbetet på alla nivåer i samhället. Alla tjänar på jämställdhet!

Moderaterna vill verka för:
•
•

Att Varberg skall vara en attraktiv arbetsgivare genom att bedriva en ansvarsfull
arbetsgivarpolitik.
Att ny modern teknik skall tas till vara för att frigöra tid för våra medarbetare för att
finnas där ”en levande människa” verkligen behövs.
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Näringsliv och arbete
Trygghet i att kunna forma sitt liv bygger för de allra flesta av oss på förmågan att tjäna en
egen inkomst. Vi gör det genom arbete som anställd eller som företagare.
Företagen är förutsättningen för en god välfärd. Arbete skapas i första hand av företagare,
där fyra av fem jobb skapas i de mindre företagen. Det ger skatteintäkter som finansierar vår
gemensamma välfärd. Att förbättra möjligheterna för entreprenörskap och företagande är
därför viktigt. Vi måste säkerställa att kommunen förenklar för företagen att växa och att
anställa. Verksamhetsmark och handelsytor är många gånger förutsättningar för
nyetableringar. Kommunen ska arbeta för att tillgången på dessa ska förbättras. Ett gott
samarbete gynnar näringsliv, skola och elever. Genom att kommunen medverkar till att
stimulera till entreprenörskap kan fler företag skapas.
Öppenhet mot omvärlden blir allt viktigare i en globaliserad värld. För att bibehålla ett öppet
samhälle måste integrationen fungera bättre. Det bästa sättet att komma in i samhället är
genom arbete. Vi måste stärka drivkraften för att människor skall vilja arbeta.
I Varberg har vi en låg arbetslöshet, vilket givetvis är bra. Men många företag inom skilda
branscher, liksom kommunen, vittnar om stora svårigheter med att hitta kompetenta
medarbetare. Tillgången på arbetskraft ökar inte i den omfattning som efterfrågas och det är
därför viktigt att ta tillvara på den möjlighet som de nyanlända kan ge.
Vi träffar regelbundet många företag för att få kunskap om inom vilka områden dessa
upplever ett hinder för en utveckling av sin verksamhet. Med denna kunskap vill vi
målmedvetet arbeta för att undanröja eventuella hinder.
Campus Varberg är Hallands största yrkeshögskola och många av högskolans utbildningar
leder direkt till arbete. Många företag i Varberg deltar i planeringen av utbildningarna i så
kallade programråd. Detta vill vi utveckla eftersom det visat sig vara ett riktigt vinna/vinnaupplägg.
Vi vill underlätta för mindre företag att delta i offentlig upphandling. Avgörande är hur
förfrågningsunderlaget utformas, till exempel vad gäller volymer och geografiskt område.
Det kräver en god marknadskunskap från kommunens sida samtidigt som man är öppen för
en dialog med tänkbara leverantörer. Fler lokala och mindre aktörer i anbudsgivningen kan
ge bättre förutsättningar för goda affärer och en hushållning med skattepengarna samtidigt
som det ofta ger ett bredare utbud med nya lösningar.
Turismen är en viktig del av näringslivet i Varberg. Vi vill utveckla Varberg som
konferensstad och diskussioner med intressenter för att bygga ett hotell i Västerport pågår.
Bad, stränder och parker ska vara i gott skick.
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Moderaterna vill verka för:
•

Att planlagd verksamhetsmark skall finnas i den omfattning som efterfrågas.

•

Att fler bostäder byggs

•

Att korta svarstiderna på bygglov och andra tillstånd

•

Att genom ett gott bemötande öka servicen/mottagandet gentemot kund

•

Att Företagslotsen marknadsförs och blir mer känd

•

Att underlätta för små och medelstora företag att delta i offentlig upphandling

•

Att samarbetet mellan skola/akademi och näringslivet utvecklas ytterligare för att öka
tillgången på kompetenta medarbetare.

4

Barn och utbildning
Skolan skall vara en trygg arbetsplats för såväl elever som personal, en plats där unga kan
ges förhoppningar inför framtiden. Tryggheten börjar med en utbildning där eleven får lov att
utvecklas och nå sin fulla potential för att denne senare skall kunna stå på egna ben.
En skola med tydlig kunskapsfokus är grundläggande för vårt välfärdssamhälle. För oss
moderater i Varberg är det självklart att varje elev skall ges förutsättningar att nå sin fulla
kapacitet. Hos oss skall ingen begränsas eller hindras på grund av var hon eller han kommer
ifrån, alla ska få verktygen för att ta sig dit de vill oavsett var i Varberg man har valt att bo.
Elever och föräldrar skall kunna känna tillit till att deras skola håller hög kvalitet.

Förskola
Varberg har en bra förskola. Genom enkäter vet vi att föräldrar och vårdnadshavare är
mycket nöjda med verksamheten. Vi har dock utmaningar till följd av att Varberg växer, att
barns vistelsetider ökar och att gruppernas storlek upplevs som stora.
Vi bygger många nya förskolor i Varberg. Här kan nämnas Bumerangens förskola på
Brunnsberg liksom nya förskolor i Breared och i Sörseområdet samt en som skall ersätta
Snickerns i Tvååker. Ytterligare förskolor planeras, exempelvis i Limabacka och i Bua.
Vid byggnation av förskolor skall vi vara kloka och bygga med möjlighet att ställa om på ett
effektivt sätt när behov finns. Vi skall bygga hållbart, energieffektivt och miljömässigt
optimalt, samtidigt som vi skall bygga ekonomiskt över tid. Vi välkomnar att förskolor
profilerar sig, oavsett om det är kommunens egna eller om det är fristående förskolor. Vi är
positiva till att förskolans barn skall ha tillgång till digitala redskap i form av till exempel
läsplattor och datorer.
Vi anser att storleken på barngrupperna måste kunna vara flexibla. Grupperna bör inte vara
större än vad de är nu och vi kommer att verka för att de minskar över tid.
Varberg är en av de första kommunerna som erbjuder förskolelärare möjligheten att bli
förstelärare. Detta har förstärkt den redan höga kompetens som finns i våra förskolor.
En förutsättning för minskade barngrupper är dels att nya förskolor byggs och att
verksamheten organiseras på ett klokt sätt.

Grundskolan
Antalet elever ökar och nya skolor, som Trönninge skola och Ankarskolan, har invigts
samtidigt som planering för ytterligare skolor pågår. Elevernas resultat har förbättrats och
resultaten för grundskolan är mycket goda. De elever som har nått kunskapskraven i alla
ämnen i årskurs 9 och meritvärdet i samma årskurs följer rikets trender, vilka har sjunkit
något, men resultaten i Varberg är högre i jämförelse med liknande kommuner och riket som
helhet. All forskning visar att läskunnigheten i tidig ålder är helt avgörande för om elever
senare lyckas med sina studier. Vi anser att ytterligare fokus ska läggas på detta.
Lusten och viljan att ta sig an matematikundervisningen måste också särskilt belysas.
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Tidig betygssättning utgör en viktig avstämning av kunskapsnivån och är till hjälp för eleven,
föräldrarna och för skolan.
Rektors kompetens påvisas i all forskning vara bärande för att skolan skall lyckas. Därför
skall vi satsa på kompetenta ledare. Lärares yrkesskicklighet är en lika viktig faktor för en
bra skola. Vi måste tillsammans med lärarkåren skapa goda förutsättningar för detta. Vi har
satsat extra på att höja lärarlönerna och vill fortsätta med att höja lärarnas status. En väg till
karriär har vi skapat genom reformen med förstelärare.
I Varberg vill vi behålla Moa (Modern Arbetslivsorientering) som komplement till PRAO.
Grundskolorna har ett strukturerat samarbetet med ett så kallat SKAL-företag. För att bli ett
SKAL-företag måste man ha minst 35 olika yrkeskategorier. På så vis kommer eleverna i
kontakt med många olika yrken. Som exempel kan nämnas att på ett stort bilföretag finns
försäljare, kundmottagare, mekaniker, lönekontor, ekonomikontor med flera yrkeskategorier.
Genom detta samarbete får eleverna bra kännedom om vilka yrken som finns.
Elever med behov av särskilt stöd ökar även i Varberg. Varje elev som misslyckas är ett
misslyckande inte bara för eleven utan även för skolan och samhället. Dessa elever är inte
nödvändigtvis elever med en dokumenterad funktionsvariation utan kan lika gärna vara
elever som av olika anledningar har svårt att klara ett eller flera ämnen. Därför ger vi extra
resurser till dem. Varberg ligger i framkant när det gäller användande av digital teknik för
elever och lärare.

Gymnasiet
Gymnasierna i Varbergs kommun bedriver en mycket god undervisning med goda resultat.
Vi skall i vår anpassning vara kloka och noggranna i val av vilka program och inriktningar
som erbjuds. Vi är stolta över att ha flera framgångrika program med yrkesutbildning som i
de flesta fall leder direkt till arbete. Vi är lyhörda för vad olika branscher behöver och var det
finns goda möjligheter för arbete. Ett gott exempel är den nyligen startade
maskinförarutbildningen för så kallade ”Gula maskiner”.
Vi vill utveckla möjligheterna med gymnasial lärlingsanställning. Vi har inte detta i Varberg
idag men det finns framförhandlade upplägg inom vård och omsorg, industriteknik samt
barn och fritid.
Redan idag bedrivs lärlingsutbildning i Varberg och finns det önskemål och behov av
ytterligare satsningar skall vi tillgodose detta. Vi vill fortsätta att satsa på och erbjuda alla
elever någon form av entreprenöriell utbildning, som till exempel Ung Företagsamhet, UF.
Uppföljning av tidigare verksamhet har gett mycket goda resultat.
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Campus Varberg
Campus Varberg är en framgångssaga som erbjuder efterfrågade utbildningar till gagn för
såväl studenter som näringsliv. Campus erbjuder högskoleutbildningar i samverkan med
andra högskolor och erbjuder också en rad olika yrkeshögskoleutbildningar(YH).
Campus är Hallands största yrkeshögskola och idag erbjuds inte mindre än 11
yrkeshögskoleutbildningar där de flesta varvar teori och praktik.
Innehållet i utbildningarna utformas genom programråd där näringslivet är starkt engagerat.
Dessa program har visat sig vara mycket framgångsrika och väldigt många elever erbjuds
direkt anställning efter slutförda studier. Vi vill verka för att Campus ges förutsättningar för
att växa och utvecklas ytterligare.
Forskning visar att föräldrars intresse och engagemang har mycket stor betydelse för
barnens resultat i skolan. Vi vill underlätta för föräldrar att sätta sig in i barnens
skolverksamhet och ge dem bättre förutsättningar att stötta barnen i deras utbildning.
Föräldrar har också en viktig roll i att motivera och stödja eleverna vad gäller läxläsning.
Vi moderater har nolltolerans mot mobbning, diskriminering och kränkningar. Förutom att
kränkningar, sexuella trakasserier, våld och hot i sig är oacceptabelt inkräktar de också på
lärmiljön i skolan. Vi anser att skolan måste bli bättre på det förebyggande arbetet mot
mobbning. Vi är tydliga med att vi alltid tar den utsatte elevens parti. Det är inte den som
utsätts för mobbning som ska behöva byta skola för att göra sig fri från sina plågoandar.
Alla elever skall enligt skollagen ges det stöd som behövs för att nå målen. I skolan finns det
elever som är särskilt begåvade som måste uppmärksammas i högre utsträckning för att
inte stanna av i sin kunskapsutveckling.
Valfrihet gällande vilken skola som barnet ska gå i ska så långt det är möjligt tillgodoses. Vi
ställer oss därför positiva till fristående drivna förskolor och skolor. Ett nära och gott
samarbete mellan de kommunala och fristående skolorna är viktigt. Fristående och
kommunala utförare skall ha likvärdiga förutsättningar för att bedriva sin verksamhet.
Vi vill göra utbudet av, fristående och kommunala, skolor lättillgängligt för medborgarna.
Det har konstaterats att daglig fysisk aktivitet bidrar till bättre inlärning. Genom det så
kallade trivselledarprogrammet, vilket innebär att en elev utses för en period att leda
aktiviteten på rasten så att alla är delaktiga, har vi påbörjat vårt arbete med daglig fysisk
aktivitet på skolorna. Vi vill successivt utöka arbetet med pulshöjande aktivitet.
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Moderaterna i Varberg vill verka för:
•

Att kunskapsnivån höjs

•

Att skapa förutsättningar för att minska storleken på barngrupperna i förskolan.

•

Att kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad måste förbättras till exempel
genom lärlingssatsningar och modern arbetslivsorientering (MOA)

•

Att fortsatt arbeta med att få människor i arbete. ”Steget vidare” är ett exempel på hur
socialförvaltningen arbetar med vägen till arbete.

•

Att skolan måste bli mer modern och relevant för eleven både vad gäller innehåll och
arbetssätt

•

Att arbetet med att stärka elevers hälsa och trygghet fortsätter. Kraftfulla åtgärder mot
mobbning och tydliga regler som främjar studiero skall prägla skolans
utvecklingsarbete

•

Att det är ordning och reda i klassrummet.

•

Att premiera duktiga ledare,
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Omsorg och stöd
Trygghet är att veta att när något händer så finns det händer som hjälper mig. Trygghet är
att veta att det finns ett skyddsnät som tar hand om mig och som ger mig ett stöd tillbaka,
eller som hjälper mig när livet går mot sitt slut.
Varberg skall vara en bra kommun att åldras i, en kommun där varje människa räknas och
där vi tar till vara på de erfarenheter och den kompetens som finns hos de som levt lite
längre. Det innebär inte bara att äldre skall ha en rimlig ekonomisk situation utan också att
de skall känna trygghet, gemenskap och delaktighet i samhället.
Det är viktigt för patienten att länkarna i vårdkedjan länkar i varandra så att information och
omhändertagande fungerar från sjukhussängen till bostaden. Förflyttningar mellan olika
vårdinrättningar bör vara väl planerade och ske så att alla parter känner sig trygga.
Varberg skall också vara en bra plats att leva i för dem med olika typer av
funktionsvariationer. Tillgängligheten är viktig. Målet är att alla medborgare skall kunna ta
del av samhällets totala utbud. En miljö som är tillgänglig för personer med
funktionsvariationer är bättre för alla. Vi vill systematiskt bygga bort befintliga hinder för
tillgänglighet och understryker vikten av att bygga rätt från början vid nya anläggningar.
Dialog med organisationer för olika funktionsvariationer är viktig.
Det är viktigt att visa förståelse och respekt för att äldre inte är en homogen grupp med
likadana behov och önskemål. Politiken måste såväl klara av att ge vård och omsorg av hög
kvalitet till den som behöver det som att möta utvecklingen med allt mer friska och
självständiga äldre. Nya Moderaterna i Varberg skall därför vara en tydlig röst för en modern
syn på människor med funktionsvariationer, för åldrande och äldre människor.
Vår grundinställning är att äldreomsorgen även i fortsättningen skall vara gemensamt
finansierad via skatten, präglad av valfrihet, hög kvalitet och ett värdigt bemötande, samt
vara tillgänglig för alla som är i behov av den. Möjligheten att kunna välja utförare ser vi som
en självklar rättighet i ett demokratiskt samhälle.
Vi moderater anser att behovet av platser på särskilda boenden måste säkerställas. Vi
satsar därför på två ny boenden med totalt 120 platser inkluderande platser för personer
med demens, detta inom två år. Fram till 2030 har vi dessutom identifierat behovet av
ytterligare 180 platser.
Antalet personer som utvecklar demens ökar. Synen på demensvård förändras och
satsningar på ny metodik, på anhörigstöd och på yngre dementa ökar. För att svara upp
mot detta utvecklar vi demensteamet med mer personal och fördjupad spetskompetens.
Att bli äldre handlar för många om att gå från att vara oberoende och självständig till att i
ökande utsträckning behöva hjälp av sin omgivning. Detta ställer krav på omsorgsfulla
bedömningar av hjälp- och stödbehov i varje enskilt fall. Hur omsorgen utformas påverkar
livskvaliteten för såväl äldre som anhöriga och dem som funderar på vad som händer den
dagen de själva behöver hjälp. Grunden för dessa bedömningar måste vara respekt och en
inställning att varje människa är en egen individ med egna tankar, önskemål och
intressen och är en individ som har rätt till en god livskvalitet. Den personcentrerade vården
och samordnade individuella planeringar skall ta tillvara på individens önskemål och behov.
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Maten och måltiden är viktig, inte bara för att tillgodose våra behov av energi och
näringsämnen, utan även för vår livskvalitet. Det gäller förstås också maten inom
äldreomsorgen.
En rad nya e-tjänster finns tillgängliga inom socialtjänsten och fler är på väg. Vi vill ligga i
framkant och testar dessa. Nya tekniska hjälpmedel kommer i snabb takt ut på marknaden.
Idag har nyckelfria lås, hos dem med hemtjänst, införts i kommunen, vilket sparar tid och
miljö. Kameratillsyn nattetid prövas för att den boende inte skall behöva störas av att någon
kommer in i bostaden under natten.
Utvecklingen med fler aktörer och alternativa driftsformer inom välfärdsområdet ökar i takt
med att olika reformer får genomslag. Detta är positivt. Äldre och anhöriga ska ha tydliga
rättigheter som tillämpas lika över hela landet och genom egna val kunna styra över vilket
innehåll de olika välfärdstjänsterna ska ha.
Det är viktigt att stödet för äldre att fortsätta leva ett aktivt liv och att även behålla ett
yrkesliv finns. Många äldre vill och kan jobba allt längre om förutsättningarna för exempelvis
flexiblare arbetstider finns. Det måste bli enklare och mer naturligt att kunna gå både upp
och ned i arbetstid.
Socialnämnden har ansvarat för ett tiotal mötesplatser i kommunen. Genom en förflyttning
av ansvaret till kultur- och fritidsnämnden vill vi utveckla verksamheten. En ny samlingsplats
centralt i Varberg och en samlad insats skall ge stöd till olika typer av aktiviteter i hela
kommunen. Vi kallar detta projekt Aktiv Senior.
Kommunen har ett ansvar för de svagare i samhället. Detta gäller i högsta grad dem som
står långt ifrån arbetsmarknaden. Vi vill därför fortsatt satsa på Föreningsråd,
Arbetsmarknadsenhet, Arbetscentrum, daglig verksamhet och
Samordningsförbund samt andra enheter som kan bistå med detta arbete. I sammanhanget
kan påpekas att arbetslösheten i Varberg är bland den lägsta i landet liksom
försörjningsstödet.

Moderaterna i Varberg vill verka för:
•

Att alla skall känna sig trygga

•

Att förstärka samarbetet mellan skola, socialförvaltning, polis, företag och
organisationer och att stärka informationsinsatserna och arbetet mot narkotika och
droger i skolan och samhället i stort.

•

Att tillsammans med regionen, öka kvaliteten i hemsjukvården och säkerställa
tryggheten i vårdkedjan.

•

Att hemsjukvården fortsätter att utvecklas så att återbesök och återinskrivningar
minskar. Allt mer avancerad sjukvård kan idag utföras i hemmet. Vi vill säkerställa så
att läkarmedverkan i hemmet blir en självklar del av hemsjukvården.
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•

Att sätta människan i centrum och skapa trygghet genom att så långt som möjligt
tillhandahålla samma personal runt den enskilda vårdnadstagaren.

•

Vi vill höja kompetensen hos personalen genom fortsatt utbildning och därmed höja
kvaliteten i omvårdnaden och ständigt tillvarata nya kunskaper.

•

Att de måltider som serveras i äldreomsorgen anpassas efter de äldres egna behov,
vanor och önskemål.

•

Att vi tar tillvara hjälpmedel från tekniken så att alla äldre om man så önskar kan
använda internet för olika tjänster, som kan öka kontakten med omvärlden och
underlätta det dagliga livet.

•

Att det finns mötesplatser med aktiviteter och möjlighet till social samvaro i hela
kommunen

•

Att antalet platser på särskilda boenden och demensboenden skall svara upp mot
behovet.

•

Att de som står långt ifrån arbetsmarknaden skall få all hjälp de behöver för att ta steg
mot sysselsättning.
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Bygga, bo och miljö
Trygghet är att ha ett eget hem, en plats att få kalla sin. Det är ett grundläggande behov
som för oss alla kan se olika ut men som fyller samma funktion. Trygghet är också att veta
att vårt viktigaste livsmedel, vatten, finns och kan drickas. Det kan också vara att energi
produceras miljömässigt rätt och att det finns kraft till bland annat mobiltelefonen och bilen.
Vi vill behålla känslan av charm i stadskärnan, en del av staden med levande handel och
lägre bebyggelse. Men Varbergs stad måste också tillåtas att växa på höjden utanför
stadskärnan. Vi är därför måna om att denna hålls levande med bostäder, butiker och
restauranger.
En spännande stadsutveckling och goda kommunikationer gör att Varberg är attraktivt för
både boende och företagande.
Vi vill fortsätta att leda Varberg mot en framtid i framkant där vårt visionsarbete visar att
kommunen är ett föredöme. Vi tror på innovationskraften hos företag och individer och att vi
kan visa vägen mot goda livsval och en hållbar utveckling genom de projekt som kommunen
och dess bolag driver.
Varberg är en tillväxtkommun och som sådan ges den utmaningar på bostadsmarknaden. Vi
har gjort flera insatser under den gångna mandatperioden för att det ska byggas fler
bostäder. Varbergs Bostad AB bygger och expanderar för att fortsätta bygga fler hyresrätter
under kommande mandatperiod.
Arbetet med ortsutvecklingsstrategier har påbörjats och kommer att leda till att
utvecklingsplaner tas fram för orter som Gödestad, Hunnestad, Derome, Sibbarp, Valinge,
Karl Gustav och Himle.
För att på ett positivt sätt kunna vidareutveckla bostadsområden som Gamla Köpstad,
Västerport och Södra Trönninge görs nu program som beräknas vara klara under 2018.
De ska ligga till grund för detaljplaner med efterföljande byggnation. Fler områden som
Veddige/Vabränna, Väröbacka, Östra Träslöv, Prästakullen, Breared/Jonstaka finns och
kommer att utvecklas under de kommande åren.
Många nya bostäder kan byggas genom förtätning i stadsområdet. För ändamålet har en
förtätningsstrategi och markanvisningsplan tagits fram, detta för att ha underlag för det
samlade arbetet med kommunens framtid. Många intressen ska vägas in och olika behov
tas tillvara. Det är klokt med en förtätning eftersom det då redan finns en utbyggd service i
form av förskolor, skolor, affärer, teknisk service med mera. En förtätning innebär för oss
moderater att vi tänker på samhällsutvecklingen som en hållbar helhet, där resurserna
utnyttjas på bästa sätt. Detta är ofta såväl socialt och ekologiskt som ekonomiskt mest
hållbart. Samtidigt är det viktigt att förtätningen sker med varsam hand och med hänsyn till
omgivningen. Det kommande stora arbetet är framtagande av bevarande- och
utvecklingsplaner som skall bilda utgångspunkt för delar av framtidens utveckling.
I arbetet med det nya bostadsområdet Västerport har planprogram varit ute på samråd.
Arbetet med detaljplaner har påbörjats och första detaljplanen gällande området närmast
Campus beräknas innehålla 500 nya bostäder och ett hotell. Jernhusen planerar för nytt
stationshus och stationsområde.
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För att möta framtidens utmaning inom miljöområdet behöver vi arbeta med nya typer av
rening av avloppsvattnet för att bland annat möta ökade krav när det gäller
läkemedelsrester.
I takt med att vi blir fler som vill bo och verka i Varbergs kommun behöver en utbyggnad av
överföringsledningar planeras, detta för att säkra de vattentillgångar vi har. Närmast ser vi
behov av en ny ledning söderut, detta för att kunna stänga Tvååkers reningsverk som är
alltför litet.
Ett växande Varberg behöver ett nytt vattentorn som nu är under upphandling. Placeringen
av tornet kommer att bli i Östra Träslöv. När kommunen gör den nya upphandlingen av
sophämtning så undersöks möjligheten att införa fler fraktioner för att underlätta för
kunderna att sortera sitt avfall nära sin bostad.
Varberg Energi gör en avsevärd skillnad när det gäller vår miljö. Genom framtidsinriktade
arbeten har bolaget reducerat koldioxidutsläppen motsvarande mer än vad alla varbergare
idag släpper ut genom bilkörning.
Varberg Energi bygger nu ut fjärrvärmen med Södra Cell som leverantör av restvärme och
bygger ut laddinfrastrukturen i snabb takt. Bredband byggs i snabb takt och ett löfte har
utfästs om att mer än 99% av invånarna kommer att ha tillgång till detta senast under 2020.
Till framtida projekt hör utveckling av det alltmer framväxande behovet av IT/AI, vilket kan
användas inom såväl tekniska områden som inom sjukvård och omsorg.
Vi välkomnar att Vattenfall beslutat om fortsatt drift av Ringhals 3 och 4. Dessa har nu
förutsättningar att fungera under många år framöver. Vi anser att en stabil elproduktion som
är fossilfri är den bästa lösningen för Sverige som helhet.

Moderaterna i Varberg vill verka för:
•

Att byggnation skall ske med olika upplåtelseformer - både hyresrätter, bostadsrätter,
villor och flerfamiljshus. Det skall vara lätt att välja hållbara resealternativ, det vill säga
cykla, gå och använda kollektivtrafik.

•

Att det byggs på landsbygden. Då vill vi helst se byggnation i serviceorter och samhällen
längs med kollektivtrafikstråken för att så långt det går undvika bilberoendet.

•

Att bebyggelse vid strandskyddat område skall tillåtas där så är lämpligt.

•

Att skapa ett uthålligt samhälle och göra Varberg till ett föredöme och en
inspirationskälla i hållbarhetsarbetet. Det skall vara lätt att göra rätt. Resursanvändning
ska ske med minsta möjliga miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv.

•

Att fortsatt bygga ut fjärrvärme för en bättre miljö

•

Att ha ett tydligt miljö- och klimatperspektiv vid all offentlig upphandling

•

Att se positivt på förnybar energiproduktion.
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Trafik och infrastruktur
Trygghet är att veta att jag kan förflytta mig till mitt arbete, med cykel, tåg, buss, bil eller på
annat sätt, eller att kunna resa och utforska världen. Trygghet är även att i sin närmiljö
kunna gå på gator och torg, även när det är mörkt, utan att känna oro.
Kollektivtrafiken skall fungera bra, såväl på landet som i staden. Efter att ha lagt om
dragningen av stadslinjenätet har resandet med buss ökat påtagligt. Människors vilja att
agera klimatsmart skall stimuleras. Vi vill fortsätta att skapa förutsättningar för hållbara resor
och transporter.
Arbetet med dubbelspår i tunnel under Varberg har fullt fokus på ett färdigbyggt spår och
tunnel år 2024. Dubbelspår på Västkustbanan, även genom Varberg, kommer att innebära
en länge efterlängtad robusthet för järnvägstrafiken. Detta innebär väsentligt förbättrade
möjligheter att pendla till och från arbete med tåget inom hela vår arbetsmarknadsregion
vilket är mycket viktigt för tillgången på arbetskraft.
En milstolpe är också att den fördjupade översiktsplanen för Norra kusten antagits.
Planen ger förutsättningar för 4 000 nya bostäder i området och ett tågstopp i Väröbacka.
Arbetet för tågstopp i Väröbacka är påbörjat. En studie för att utveckla trafiken för området
mellan Varberg och Göteborg pågår. Planeringen innebär att tågstoppet skall vara på plats
när dubbelspåret genom Varberg är färdigt. Detta innebär att det blir väldigt attraktivt att bo
och arbeta på Väröhalvön. Planprogram och detaljplaner för området skall skyndsamt
arbetas fram.
Även Viskadalsbanan, järnvägen mellan Varberg och Borås, kommer att rustas upp av
Trafikverket. Vi vill bistå med det vi kan för att detta arbete skall löpa så smidigt som möjligt.
Även Viskadalsbanan är mycket viktig för en väl fungerande arbets- och studiependling.
Trafiksituation i centralortens norra del har stora brister. Lassabackarondellen är inte byggd
för den trafik som en växande stad medför. Den kommer att belastas ännu mer med trafiken
från Västerport, hamnen och Trönninge.
Därför vill vi avlasta rondellen genom en ny rondell vid Susvindsspåret och genom en ny väg
på tidigare Susvindsspåret som leder till Lindbergsrondellen där det nya affärsområdet nu
växer fram.
Flera rondeller kommer att byggas runt Varbergs innerstad där korsningar nu bromsar upp
trafiken vid bland annat infarten till sjukhuset från Österängsvägen.
Ett vägvisningssystem skall installeras för att anvisa trafiken till våra parkeringshus och visa
hur många lediga platser som finns där.
Cykling skall prioriteras. I det befintliga gatu- och vägsystemet skall förbättringar göras. Nya
cykelvägar skall byggas bland annat mellan Väröbacka och Bua. På sikt bör även en
cykelväg mellan Varberg och Rolfstorp med förlängning till Skällinge, liksom mellan Stråvalla
och Frillesås, byggas.
Kattegattsleden är en cykelled mellan Göteborg och Helsingborg i havsnära läge. Det finns
fortfarande vissa sträckor där cykel och bil behöver samsas om utrymmet. Det är viktigt att
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de resterande sträckorna blir färdiga. En ny cykelplan kommer att tas fram under perioden
för att kunna planera utbyggnadsordningen av nya gång- och cykelvägar. På vintern är det
viktigt att prioritera vinterhållningen på gång- och cykelvägarna och vi vill fortsätta arbetet
med bättre belysning på några av dem.
Under den kommande mandatperioden kommer Varbergs Hamn att flytta för att ge plats åt
vår nya stadsdel Västerport. Båttransporter är miljömässigt bra och vi kommer under
perioden att utveckla Farehamnen till en modern, yteffektiv och ”grön” hamn. Byggstart
kommer att ske under 2019. Varbergs Hamn är Sveriges största hamn vad gäller sågade
trävaror och andra produkter kopplade till skogen. Utvecklingsarbetet med Farehamnen Den nya skogshamnen - pågår. Denna beräknas vara klar 2022.
Anpassning av hastigheterna i olika miljöer görs kontinuerligt för att minimera buller från
trafik och öka säkerheten. Åtgärder görs i ett antal korsningar för bättre trafikflöde och ökad
säkerhet.
Vi anser att man skall kunna bo och verka i hela kommunen. Ett väl fungerande vägnät är en
förutsättning för det. Vi vill verka för att höja standarden på 41:an (Boråsvägen) och 153:an
(Värnamovägen).
Det är viktigt att arbetet med att identifiera miljöer där tillgängligheten kan förbättras fortgår
och att man vidtar lämpliga åtgärder
Räddningstjänsten ligger i framkant med nattpatrull som även hjälper till vid olyckor.
Hemtjänstens ögon hjälper oss att förebygga olyckor i samhället i stort och hemma hos
människor. Vi har även börjat utbilda frivilliga som hjälper till vid bränder olyckor mm.
Första-insats-person som åker direkt på olyckor istället för först till station och sedan vänta
in resten.

Moderaterna i Varberg vill verka för:
•

Att förutsättningar för hållbara resor och transporter ges

•

Att störningarna under byggtiden av dubbelspåret i tunnel under Varberg skall bli så
små som möjligt. Information om störningar skall vara tydlig och tillgänglig

•

Att planprogram och detaljplaner för området runt Väröbacka skall tas fram så att de är
på plats i god tid inför tågstoppet i Väröbacka

•

Att bygga nya gång- och cykelvägar samtidigt som man utvecklar de befintliga

•

Att öka trafiksäkerheten och förbättra flöden i trafiken

•

Att Kattegattsleden genom Varberg blir klar

•

Att tillgängligheten förbättras

•

Att utbyggnaden av bredband fortgår

•

Att utveckla Farehamnen till en modern, yteffektiv och ”grön” hamn.
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Uppleva och göra
När tryggheten finns kommer lusten att utvecklas. Kanske är det genom biobesök, simhall,
teater eller surfing. Valet är fritt och ger var och en en god hälsoeffekt så väl som en god
möjlighet till utveckling.
Att röra sig och träna motoriken är jätteviktigt för barn i alla åldrar. Vår ambition är att varje
år bygga, alternativt bygga om, minst en ny lekplats i innerstaden och en ny i lämplig tätort.
En modern lekplats är inte bara ett lekredskap utan något som kan trigga alla sinnen och
samtidigt vara en fin mötesplats inte enbart för barnen. Sedan några år tillbaka har vi också i
samarbete med byalag och föreningar iordningställt mötesplatser i serviceorter och på
landsbygd. De senast tillkomna är i Derome, Väröbacka och Valinge. Ytterligare
mötesplatser planeras i Bua och i Stråvalla. Detta arbete vill vi fortsätta med. En mötesplats
planeras vid stationen i Veddige. I Tvååker kommer platsen ha karaktär av park strax söder
om rondellen. I serviceorterna skall mötesplatser förses med offentliga toaletter.
Våra parker är mycket välskötta och besökare får positiva intryck av Varbergs vackra parker.
På tur att upprustas är Societetsparken. Grönstrategin ligger till grund för de
hållbarhetsprogram som nu utvecklas i kommunen och i den nya stadsdelen Västerport.
Varberg kan därmed bli en föregångare inom hållbar stadsplanering.
Strandpromenaden förlängs genom Västerport och kommer på sikt att nå Getterön. Våra
kustbad och insjöbad skall utvecklas och ha en basstandard med bland annat ökad
tillgänglighet. Vid femte vik på Getterön skall ett nytt handikappbad anläggas. Vi kommer att
få ett nytt bad vid fästningspiren med namnet Fästningsbadet. Senare kompletteras badet
med toaletter och omklädningsrum under ett soldäck av trä som skall ligga innanför badet
mot fästningsmuren.
Vi tycker att det är viktigt att stödja olika kulturella yttringar eftersom kultur berikar och
utvecklar människor. Det är därför viktigt att bevara och utveckla vårt gemensamma
kulturarv. Vi arbetar med att bevara våra fina kulturfastigheter. Stadshusen, Rådhuset,
Tullhuset och Flickskolans gymnastiksal har fått en ansiktslyftning och fler kommer i form av
renoveringar av Rosenfredsskolan, Gamlebyskolan och kontorshuset på Renen.
Ett fortsatt stöd skall ges till dem som på olika sätt bidrar till ett rikt kulturutbud och
folkbildning. Dit hör bland annat våra lokala arrangörsföreningar, hembygdsföreningar och
studieförbund liksom Hallands kulturhistoriska museum i Varberg och världsarvet i
Grimeton.
Varberg och Apelviken är vida känt i surfingkretsar för sina fantastiska förutsättningar för
surfing. Vi vill satsa på surfingkulturen i Varberg genom att successivt utöka service av olika
slag längs Apelvikens unika strand, bland annat genom säkrare vägar och service i form av
toaletter med mera i det nya surfhuset.
Vi vill att barn och ungdomars fritid skall prioriteras. I kommunen skall vi därför ha
ändamålsenliga fritidsanläggningar. Anläggningarna kan drivas antingen av kommunen eller
av föreningslivet. Det viktiga är att de är öppna för alla oavsett bakgrund och förutsättningar.
Att investera i fritidsanläggningar är stora ekonomiska åtaganden för lång tid framåt.
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Vi har investerat i Tresteget som är en fullstor friidrottsanläggning i Trönninge.
Ankarhallen och Lindvallens idrottsplats har färdigställts. Arbetet med att bygga en ny
simhall har påbörjas. Simstadion kommer att rustas upp och utvecklingsarbete runt Åkulla
friluftsgård pågår. En skatepark och nya konstgräsplaner kommer att anläggas. En
utredning om användandet av området runt Påskbergsvallen och kommunens växthus
pågår. Vi för en löpande dialog med föreningar inom alla olika sporter om förändrade behov
av ytor för träning och tävling. Alternativa driftsformer och finansiering av fritidsanläggningar
kan övervägas.
Förhoppningsvis förknippas fritidsanläggningar för barn och ungdomar med glädje, lek och
spel! Det är här som den stora förtjänsten kommer när det gäller satsningen på aktiva unga
medborgare. Att ha anläggningar relativt nära sitt boende gör dem mer attraktiva att
använda och vi ser gärna att de finns spridda över kommunen. Men allt kan inte finnas
överallt. Därför blir strategiska platser för lokalisering nödvändiga att hitta.
Lokaliseringen av anläggningar utreds noga innan beslut tas och så skall det vara, speciellt i
en kommun som växer som Varberg gör.

Moderaterna i Varberg vill verka för:
•

Att kulturskolans resurser skall utnyttjas optimalt för att säkra bästa möjliga kvalitet,
gärna i samspel med Centralen.

•

Att ha fler fotbollsplaner och att dessa anläggs när så är möjligt.

•

Att kommunen skall ha en fortsatt god dialog med kultur- och fritidslivets aktörer.

•

Att ett rikt kultur- och fritidsliv i största möjliga utsträckning skall nå samtliga
kommunens invånare, oavsett bostadsort, ålder och eventuella funktionsvariationer.

•

Att fortsatt satsa på lekplatser/mötesplatser i såväl staden som i serviceorter/tätorter

•

Att förlänga strandpromenaden från Apelviken till Naturum

•

Att utveckla området kring Apelviken i samarbete med näringsliv och klubbar.

•

Att utbudet av funktionella och välhållna offentliga toaletter ökar

•

Att ett jämställdhetsperspektiv alltid skall finnas vid tillgängligheten till kommunens
kultur- och fritidsanläggningar.

•

Att arbeta för tillfälliga installationer och evenemang inom Västerportsområdet under
byggnationstiden, detta för att göra Västerport attraktiv och öppen för alla.
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Varberg i världen
Men Varberg är inte ensamt. Den trygghet som finns hemma är inte allt. Region Halland ger
dig sjukvården, en stor del av kollektivtrafiken, en del av skolan, med mera. Även den är en
del i något större, staten, Sverige, som ger dig tryggheten genom polisen, militären,
domstolsväsendet mm. Allt för Sveriges inre och yttre trygghet. Sverige är också en del i
världen. Alla delar påverkar både tryggheten och utvecklingen hos oss här i Varberg.
Vi vill arbeta för att på olika sätt skapa tryggheten för dig i Varberg!
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