Vi ser hela Varberg!
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cENTERPARTIET vARBERG

Varberg är en kommun med tillväxt! Det är viktigt för oss att näringsliv,
bostadsbyggande, kommunikationer och service hänger med i
utvecklingen och att alla kommundelar både får bidra och ta del av allt det
positiva som sker i vår kommun. Tillväxten ska ske på ett hållbart sätt och
invånarna ska känna trygghet och framtidstro i vår kommun, som har som
mål att vara Västkustens kreativa mittpunkt! Vi ska också få alla nya
invånare att känna sig välkomna till vår kommun.

Därför vill vi verka för följande:

Landsbygd
En levande landsbygd förutsätter en kedja av flera funktioner. Service, näringsliv och
byggnation är tre viktiga och nödvändiga kuggar i ett friskt och väl fungerade samhälle.
√ Ökad VA-utbyggnad och fler detaljplaner på landsbygden så att nya bostäder kan byggas.
√ Värna landsbygdsskolorna/förskolorna. Avsaknad av t.ex. ungdomsgård och idrottshall bör
beaktas i budget när man räknar på den mindre skolans kostnader.
√ Reducera kommunens tillsynskostnader av lokaler och produktion för små- och mellanstora
företag på landsbygden.
√ Landsbygdsutvecklaren ska ha en strategisk roll i kommunen och arbeta aktivt gentemot
byalag och samhällsföreningar.

Byggnation

Vi vill ha en klok och genomtänkt byggnation i hela kommunen.
√ Ungas boende ska underlättas.
√ Arbetet för byggnation i hela kommunen ska intensifieras. Vi ska driva på så att de nu
påbörjade utvecklingsplanerna för landsbygden genomförs på bästa sätt.
√ Kommunen ska fortsätta att tillämpa dubbel markanvisning för att ge goda förutsättningar för
byggnation i både staden och på landsbygden.
√ Förtätningen av staden ska fortgå för att ge fler människor tillgång till boende utan att bra
åkermark tas i anspråk, men hänsyn ska även tas till de kulturmiljövärden som finns.
√ Kommunen ska driva på för att förändra strandskyddsreglerna för att göra det möjligt med
byggande och boende i fler attraktiva lägen runt sjöar och vattendrag i hela kommunen.
√ Byggande på bra åkermark ska undvikas i så stor utsträckning som möjligt.

Kommunikation och infrastruktur
Det är viktigt med förflyttning antingen det gäller fysiska transporter eller digital information.
√ Vi ska underlätta såväl etablering av tåghållplatsen i Väröbacka som den struktur som behövs
kring denna, såsom tillfartsvägar, cykelbanor, parkeringar, bussanslutningar m.m.
√ Hamnen ska fortsätta att utvecklas som Sveriges främsta för trävarutransporter.
√ Busstrafiken behöver utökas med fler och tätare turer även på landsbygden.
√ Väg 41 och väg 153 är hårt trafikerade och behöver göras mer säkra. De är viktiga
transportleder för både person- och lastbilstransporter som bl.a. försörjer våra träindustrier.
√ Fler vill kunna cykla till sitt jobb, cykelturismen ökar och många barn har en farlig väg till
skolan. Därför behöver cykelvägarna bli fler i hela kommunen.
√ Fiberutbyggnaden behöver bli klar i hela kommunen så att alla invånare kan ta del av den
digitala utveckling som allt mer präglar medborgarnas vardag på fritid, jobb och i service.
√ Vi vill utarbeta en modern och spetsig digitaliseringsplan som inkluderar internet, open source,
automatisering där det är möjligt och kommuninnevånarnas ”egen sida” tillsammans med en
mer traditionell plan för infrastruktur och fiber.

Näringsliv & Jobb

Ett livskraftigt näringsliv skapar fler jobb och på så sätt mer skatteintäkter som kan användas
till vår gemensamma välfärd
√ Inrätta ”Företagsbutiken” i likhet med en bobutik, men för näringslivet. Flytta Näringslivs och
Destinationskontoret, NOD, till en butiksyta med reception, där man direkt kan träffa såväl en
rådgivare som kommunens Företagslots.
√ Mer organiserad dialog mellan kommunen och företagen. Viktigt att dialog sker med
företagare i hela kommunen och inom alla branscher.
√ Samarbetet mellan skola och näringsliv ska förstärkas ytterligare.
√ Förenkla och stimulera för att få fler evenemang i hela kommunen!
√ Förenkla ansökningar om tillstånd, t.ex. serveringstillstånd, bygglov, uteserveringar.
√ Skapa fler extratjänster/praktikplatser inom kommunal verksamhet för att fler som idag står
långt utanför arbetsmarknaden ska få möjlighet att komma ut i arbete.
√ Ett stort hinder för företagens tillväxt idag är att hitta rätt personal. På Campus ska därför
möjligheten till högre utbildning finnas och arbetet med att etablera fler KY utbildningar ska
fortsätta.
√ Kommunen ska vara en förebild när det gäller jämställdhet. Det gäller löner, tillsättning av
tjänster, offentlig upphandling, resursfördelning samt bemötande och attityder i samtliga
kommunala verksamheter. Jämställdhetsintegrering ska tillämpas som metod.

INTEGRATION
Mångfald ger utveckling och stimulerar till nya sätt att tänka.
√ Samverkan mellan region, kommun, näringsliv och föreningsliv samt övriga samhällsaktörer
behövs för att främja integrationen av våra nyanlända.
√ Kommunen ska vara ett föredöme när det gäller en inkluderande attityd på arbetsplatserna.
√ Det är viktigt att bryta utanförskap oavsett om människor kommer från ett annat land eller
har något som försvårar för dem att ta del samhällets möjligheter.
√ Näringslivs- och destinationskontoret, NOD, ska tillsammans med företagen hitta kreativa
möjligheter att få in även de som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden i jobb.

KULTUR

Kulturen ska ha både spets och bredd. Den ska vara tillgänglig i hela kommunen.
√ Kultur ska vara tillgängligt för alla oavsett var man bor eller vem man är.
√ Barn och ungdomar ska genom skola, kulturskola, bibliotek och mötesplatser ges möjlighet till
eget skapande.
√ Både professionella kulturarbetare och amatörer ska stödjas i sitt kulturutövande, t.ex.
genom utställningsytor, kommunens konstinköp eller bidrag till föreningsverksamhet.
√ Det finns stora möjligheter till utökat kulturutbud i den mångkultur som följer med de många
nya människor som kommit till vårt land, vilket ska tas tillvara.
√ Vi vill ge möjlighet till nya uttryck inom kulturen, t.ex. genom digitala medier, tillsammans
med det traditionella kulturutbudet.
√ Utvecklingen med meröppna bibliotek ska fortsätta och omfatta samtliga lokalbibliotek
√ Kulturskolan ska fortsätta att bredda sin verksamhet och den ska finnas tillgänglig i alla delar
av kommunen.
√ Studieförbunden ska även fortsatt stöttas i sitt arbete för utbildning och kultur.

Livsmedel

Varberg jobbar vi för mer närproducerat och ekologiska livsmedel i förskola, skola och omsorg.
Lokala livsmedelsproducenter och förädlare är viktiga.
√ Kommunala upphandlingar ska genomföras med svensk djurskyddslagstiftning som lägst
krav och krav på mer närproducerade och ekologiska livsmedel inom kommunen.
√ Ekologiskt och konventionellt närproducerade livsmedel ska prioriteras före livsmedel som
fraktas från andra länder.
√ Prioritera de offentliga måltiderna. Maten ska vara god och näringsriktig. Måltidspersonalen
ska ges förutsättningar för att skapa maträtter, som blir en positiv upplevelse och serveras i
en lugn miljö.
√ Det är viktigt att barn och elever får träffa livsmedelsproducenter och måltidspersonal, så att
intresset för och kunskapen om maten ökar.
√ Stärk den lokala livsmedelsproduktionen genom förenklade regelverk och bättre ömsesidig
förståelse mellan producenter och kontrollanter och tillståndsgivare.
√ Stimulera till en ökad livsmedelsförädling i kommunen.

Miljö och klimat

Havet, skogen och åkermarken i vår kommun ska ses som tillgångar som vi ska vara rädda
om men även som en resurs som vi genom klokt och hållbart nyttjande kan använda för
rekreation, matproduktion, energiproduktion, byggnadsmaterial, turistverksamhet och
mycket mer!
√ Kommunen ska ta fram en kemikalieplan för att få bort farliga ämnen och skapa en giftfri
vardag i all verksamhet.
√ Kommunen ska vara ett föredöme när det gäller energibesparing och ny teknik när de egna
byggnaderna ska renoveras eller vid nyproduktion.
√ Vatten är vårt viktigaste livsmedel och förutsättningar måste ges för att värna vattnet som
resurs.
√ Det är viktigt att inte bilanvändande växer i samma takt som befolkningen. Därför måste
kollektivtrafiken göras mer tillgänglig i hela kommunen.
√ Samåkning och bilpooler ska stimuleras. Parkeringsnormen i de centrala delarna av staden
behöver ses över.
√ Kommunen ska fortsatt ligga i framkant när det gäller att ha bilar som går på förnybara
drivmedel så som gas och el.
√ Verka för att Varberg blir en bra kommun för företag som jobbar med miljöinnovationer och
energibesparing.

Idrott, fritid och föreningsliv

Fysisk aktivitet, mötesplatser och möjlighet att ta del av föreningslivet är viktigt för fysisk och
psykisk hälsa för medborgare i alla åldrar.
√ I Varberg ska det vara lätt att vara fysiskt aktiv genom tillgång till bra idrottsanläggningar i
alla delar av kommunen och genom olika former av stöd till föreningslivet.
√ Attraktiva och välskötta anläggningar ska finnas i alla delar av kommunen, så att
föreningslivet ges likvärdiga möjligheter att utveckla sina verksamheter.
√ Kommunen ska titta på möjligheten att i samarbete med föreningslivet bygga en tävlings- och
träningsanläggning för ridsporten.
√ Även fortsatt ska kommunen stötta föreningslivet genom bidrag, coachning och
subventionerad personal via Föreningsrådet.
√ Investeringar och utformning av anläggningar och mötesplatser samt ekonomiskt stöd till
föreningslivet ska ske så att resurserna fördelas jämställt mellan könen.
√ Kommunen ska själv eller genom föreningslivet tillhandahålla drogfria mötesplatser riktade till
ungdomar.
√ I centrala Varberg ska det finnas en attraktiv mötesplats för de lite äldre ungdomarna.
√ Ungdomsgårdar för de lite yngre ungdomarna ska finnas på flera platser runt om i kommunen.
√ Där det inte finns permanenta ungdomsgårdar ska det istället finnas mobil
ungdomsverksamhet att tillgå.

Barnomsorg och utbildning
Barn och ungdomar är framtidens resurs och potential.
√ Det ska finnas tillgång till förskola och pedagogisk omsorg i närheten av där du bor.
√ Förskole- och skolverksamheten ska vara utformad så att barnen känner trygghet, vilket är en
förutsättning för att utveckla sociala förmågor, nyfikenhet och lust att lära.
√ Grundskolorna ska fortsatt ha F9-verksamhet som utgångspunkt, men ännu viktigare är att
värna närheten till en skola även om den bara täcker in vissa år.
√ Skolorna ska arbeta aktivt med att stärka elevernas fysiska hälsa.
√ Skolan ska arbeta aktivt med att stärka elevernas psykiska hälsa t.ex. genom tätare kontakt
mellan skola, föräldrar och barn- och ungdomspsykiatrin.
√ Elever med speciella behov ska få dessa tillgodosedda i skola och förskola. Särskilt utsatta är
barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
√ Det ska vara attraktivt att vara förskollärare och lärare i Varbergs kommun och det ska finnas
goda karriärmöjligheter.
√ Skolan ska ytterligare förstärka sitt samarbete med näringslivet.
√ Munkagårdsgymnasiet och Peder Skrivares Gymnasium bör samverka för större utbyte och bra
nyttjande av resurser.
√ Friskolor är bra för Varbergs barn och unga, som ges frihet att själva välja den skola som
passar dem bäst. Vi ser positivt på fler friskoleetableringar.
√ Samarbete och kommunikation mellan föräldrar och skola/förskola ska hela tiden utvecklas.
√ Inför lärlingsutbildningar inom fler områden för att möjliggöra att företagen kan få kompetent
personal genom arbetsplatsbaserat lärande.

Närodlad vård

Vården ska innebära mycket valfrihet och finnas nära medborgarna.
√
√
√
√
√
√
√

Mer vård och vård av hög kvalité ska finnas nära och vi vill utveckla vårdcentralerna.
Det behövs fler mobila läkare som gör hembesök hos främst äldre i hela kommunen.
Samverkan mellan kommunen och regionen måste fungera för vårdtagarnas trygghet.
Ny teknik och digitala lösningar ska användas för att möta invånarnas behov på bästa sätt.
Sjukhuset i Varberg ska även i fortsättningen vara ett akutsjukhus med BB och förlossning.
Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet måste öka.
Vårdtagarnas valfrihet, hög tillgänglighet, närhet och trygghet är viktigt.

Social trygghet
I vårt Varberg ska alla invånare och deras anhöriga känna trygghet.
√ Ingen ska behöva sakna tak över huvudet i Varberg.
√ Det är viktigt att ha möjlighet till boende som passar de behov man har. Det kan t.ex. vara
seniorboende, trygghetsboende, vård- och omsorgsboende eller ordinarie bostad.
√ Samordningen mellan den psykiatriska vården och kommunens olika ansvarsområden för
social omsorg, boende och stöd för människor med beroendesjukdom ska stärkas.
√ Ingen ska p.g.a. psykisk sjukdom eller beroendesjukdom behöva leva hemlös i Varberg.
√ Antalet platser i äldreomsorg ska byggas ut och motsvara det reella behovet i hela
kommunen.
√ En god äldreomsorg ska garanteras med tillräcklig personalförsörjning, hög kvalitet och
trygghet som tillgodoser den boendes behov, såväl i äldreboende som i hemtjänst.
√ Demensdrabbade ska oavsett ålder garanteras anpassat boende med välutbildad personal i
tillräckligt antal.
√ Anhörigstödet ska utvecklas och stärkas.
√ Samhället ska ha tillräckliga verktyg att agera mot våld i nära relationer. Metoder likt
”Huskurage” bör beaktas då det ger civilsamhället medel att agera tillsammans med
kommunen vid oro för våld.
√ Offer för våld och övergrepp i nära relationer ska ges särskilt stöd.

Seniorer

Vi vill att den resurs och tillgång på kompetens som många seniorer besitter bättre tas
tillvara och ses som en tillgång för samhället.
√ Motverka åldersdiskrimineringen i samhället.
√ Premiera och uppmuntra mixen av erfarenhet och ny kunskap i företag och organisationer.
√ Att uppmuntra värdet av äldres erfarenheter motverkar för tidigt åldrande och minskar
kostnaderna i vården.
√ Ge Näringslivs- och destinationskontoret, NOD, i uppgift att verka för att företagen i Varberg
ser seniorerna som en resurs både när det gäller kompetens och flexibla arbetstider.
√ Det ska finnas attraktiva mötesplatser för seniorer i hela kommunen.

