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Råd bot på bostadsbristen i 
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LANDSBYGD 
Fördela resurser jämnt över 
kommunen! 
 

ARBETE 
En utbyggd välfärd, 
investeringar i lokal 
produktion och införande av 
30 timmars arbetsvecka 
skapar fler jobb i Varberg! 

SKOLA 
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Bättre arbetsvillkor och lön 
inom vården. Skapa plats åt 
en åldrande befolkning. 
 

FLYKTINGPOLITIK 
En human flyktingpolitik  
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Introduktion 

 
Vänsterpartiet är ett socialistiskt och 
feministiskt parti som grundas på 
demokrati, jämlikhet, solidaritet och 
ekologisk hållbarhet. Vi är övertygade om 
alla människors lika värde och vill ha ett 
samhälle fritt från varje form av förtryck. 
 
Vår viktigaste uppgift är att bekämpa 
orättvisor och öka solidariteten mellan 
människor i världen, Sverige och i 
Varberg. Vi vill bryta en långvarig negativ 
utveckling där skillnader i förutsättningar 
mellan olika grupper har ökat. Alliansens 
majoritet i Varberg har medfört ökade 
klyftor och en ökad segregation. Ett 
samhälle med stora klyftor och 
segregation skapar grogrund för otrygghet 
och rasism. 
 
Villkoren för att få ta del av den välfärd du 
har rätt till beror idag på om du har låg eller 
hög inkomst, om du är ung eller vuxen, om 
du har arbete eller är utan, om du är sjuk 
eller frisk, om du är man eller kvinna. Det 
gäller också dina möjligheter att välja var 
du vill bo eller att överhuvud taget få en 
bostad i Varbergs kommun. Vi tycker att 
alla ska ha samma möjligheter till arbete, 
utbildning, passande bostad, meningsfull 
fritid, bra miljö och pålitlig vård. Det är 
grundläggande rättigheter för alla. För att 
åstadkomma detta krävs att man har en 
skattefinansiering där vi kan fördela 
resurserna i den kommunala 
verksamheten som motverkar att det 
endast blir marknaden och privata 
förmögenheter som styr vem som får ta del 
av dessa nyttor. 
 
Vänsterpartiet vill ta bort vinsterna i 
välfärden. Skola, vård och omsorg ska i 
Varberg drivas i kommunal eller regional 
regi tillsammans med andra utförare som 
driver sin verksamhet utan vinstintressen. 
När vinstintresse styr en verksamhet 
används åtstramningar som medel för att 
öka vinsten. Det leder till försämrade 
arbetsvillkor och lägre personaltäthet. I 

kommunal verksamhet är målet inte vinst, 
det är medborgarens väl. 
 
Medelskattesatsen i Sverige var år 2014 
per intjänad hundralapp 32,12 kr. I den 
skattesatsen ingår även sjukvård och 
regionala satsningar. I Varberg är den 
totala skattesatsen 31,15 kronor. Den 
kommunala skattesatsen i Varberg är 
20,33 kronor. Jämförbara kommuner (i 
åldersstruktur, geografi och 
socioekonomi) med Varberg är Trollhättan 
21,56 kr, Nyköping 21,48 kr, Östersund 
22,02 kr och Falun 22,07 kr.  
 
Varberg är en rik kommun. Det finns 
möjligheter att utveckla välfärden. Den 
nuvarande skattesatsen är för låg för att 
satsningar ska kunna göras. 
Vänsterpartiet Varberg väljer att höja 
kommunalskatten i stället för fortsatta 
besparingar och ökade taxor som är 
alternativet till en skattehöjning. Detta 
kommer skapa medel till att ge Varbergs 
invånare den service som de är 
berättigade till. Vi ska öka 
personaltätheten, investera i miljön och 
bygga bort bostadsbristen. Vänsterpartiet 
Varberg vill göra skillnad. Vi vill skapa ett 
mer rättvist, jämlikt och solidariskt 
Varberg. 
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Bostäder 

 
Var man än är – på landet, i staden eller i 
ett samhälle, och var man än befinner sig 
i livet – i skolan, i arbetslivet, i pensionen 
eller någon annanstans, så behöver man 
någonstans att bo. Att tillgodose ett 
spektrum av olika bostadsformer som 
passar livets olika faser och platser är ett 
av kommunens viktigaste uppdrag. Det är 
inte lätt att finna den bostad man söker 
idag, inte heller i Varberg. Genom rätt 
politiska beslut kan vi få en mycket bättre 
bostadsförsörjning än vad som finns i 
dagsläget. 
 
Varbergs kommun har en skriande 
bostadsbrist. Allt fler söker aktivt bostad 
och allt fler som har resurser tvingas att 
köpa en bostadsrätt som sitt första boende 
för att inte behöva bo kvar hemma. 
Framför allt fattas det hyresrätter, i staden 
och i kommunens centralorter. Vi vill ha en 
kommunal bostadsförmedling som 
förbättrar situationen. Varbergs kommun 
behöver utarbeta strategier för hur man 
ska planera byggande på mark man redan 
har, förtäta befintlig bebyggelse om det är 
möjligt, och förvärva ytterligare mark för att 
sätta igång ett bostadsbyggande i stor 
skala. Förtätning främjar integration 
samtidigt som det är miljömässigt smart då 
man utnyttjar befintlig infrastruktur. 
 
Varberg har haft en nettoinflyttning genom 
åren, men för att behålla den måste vi 
hålla en hög byggtakt. Målet ska vara att 
öka takten på byggandet av 
hyreslägenheter tills efterfrågan och 
tillgång är i balans – i hela kommunen. 
Rådande bostadsbrist håller priserna på 
bostadsrätter uppe. De högsta 
kvadratmeterpriserna återfinner man på 
mindre lägenheter, något som de som 
skaffar bostad för första gången och andra 
som är i behov av mindre hem tvingas 
konkurrera om. Vi vill sätta igång rejäla 
byggprojekt som kan pressa kostnaderna 
för att hålla hyrorna nere och mätta 
bostadsbehovet. Vi är övertygade att man 

som beställare av lägenheter kan skapa 
en tillmötesgående bostadsmarknad. 
 
Även om en bostad inte kan stå och vänta 
på en ung person, så ska man inte behöva 
stå i bostadskö sju, åtta, tio år innan man 
har en chans att få en egen lägenhet. 
Vänsterpartiet har önskat att man redan 
vid sexton års ålder ska kunna placera sig 
i den aktiva bostadskön, för att kapa 
kötiden något. 
 
För att motverka segregerat boende 
behöver man åstadkomma en blandad 
bebyggelse och bygga på varje tänkbar 
yta även om kommunen behöver 
planlägga större bostadsområden också. 
Byggbar mark finns på många håll i 
kommunen, men vi ska inte bortse från att 
Varberg är en jordbrukskommun som 
behöver ha kvar mycket av sin åkermark 
för framtiden. Alltså måste vi vara rädda 
om den bästa jordbruksmarken och inte 
bygga bort den. 
 
Bostadsbyggandet har inte stått stilla i 
Varbergs kommun, men det byggs allt för 
många villor, radhus och bostadsrätter. 
Det är ett aktivt val av de styrande 
partierna i kommunen att år efter år 
prioritera dessa boendeformer och 
undantränga hyresrättsbyggandet. De har 
inte haft framförhållning att köpa upp 
kommunal mark som man kan bygga på. 
De har inte heller använt sitt ägaransvar i 
Varbergs Bostadsbolag för att få igång 
byggandet av hyresrätter.  
 
Även företagen behöver någonstans att 
bo. Här har framförhållningen varit lika 
dålig från kommunens sida som vad gäller 
bostadsmark och man har brist på 
industrimark för nya företagsetableringar.  
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Bostäder saknas också till vår äldre 
befolkning, det behöver byggas 
servicebostäder eller anpassade 
äldrebostäder i alla våra centralorter. Man 
ska kunna bo kvar på sin hemort när det 
blir arbetsamt att sköta hus och trädgård. 
Finns det då äldreanpassade bostäder 
eller serviceboenden så kan det förra 
huset säljas till någon som behöver den 
sortens boende. Med en annan fördelning 
av olika bostadsformer runt hela 
kommunen blir det balans mellan 
invånarnas behov av boende genom hela 
livet, det skapas cirkelrörelser i 
omflyttningen som stimulerar hela 
kommunen.  
 
 
Vänsterpartiet vill: 
 

▪ Att fler hyresrätter byggs för att 
tillgodose behov och pressa 
priserna 

 
▪ Att det byggs olika sorters 

bostäder i hela kommunen 
 

▪ Att bebyggelsen ska förtätas 
och vara blandad för att främja 
integration och utnyttja 
infrastruktur 

 
▪ Att det ska vara möjligt att ställa 

sig i bostadskön från 16 års 
ålder 

 
▪ Att ny industrimark knyts till 

kommunen utan att 
jordbruksmarken blir lidande.  

 
 
Vision: I Varberg finns det blandade 
boendeformer i alla kommunens 
centralorter. Gamla och nya områden är 
ekonomiskt, socialt och ekologiskt 
hållbara och erbjuder livsmiljöer där det 
finns tillgång till goda kommunikationer, 
friluftsliv och en god kommersiell och 
kommunal service. Alla har rätt till en 
bostad och den kommunala 
bostadsförmedlingen fungerar väl, så att 
man blir hjälpt till ett första boende eller ett 

ändrat boende. Kostnaderna för 
bostadsbyggandet hålls nere med en aktiv 
kommunal bostadspolitik. 
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Landsbygd 

 
Varberg har det bästa av både stad och 
land, kust och inland. Hela kommunen är 
ett besöksmål och i hela kommunen 
produceras resurser. Många av våra 
företag ligger utanför tätorterna och 
exempelvis Grimetons radiostation och 
Åkulla bokskogar är världsunika. Ändå 
tilldelas staden en för stor del av 
kommunens resurser. Det är viktigt att 
hela kommunen tillåts att växa och 
utvecklas efter sina förutsättningar, därför 
vill vi skapa en mer rättvis resursfördelning 
mellan stad och land. 
 
De tre viktigaste områdena att stödja och 
utveckla är kommunikationer, boende och 
samhällsservice. Både kollektivtrafik och 
bredband möjliggör ett levande kultur- och 
föreningsliv i hela kommunen. De statliga 
pengar som tilldelats kommunerna är långt 
ifrån tillräckliga och en större satsning 
måste göras för att få ett heltäckande 
bredbandsnät med högre hastighet.  
 
Alla invånare har rätt till grundläggande 
service. Det kravet behöver vi leva upp till 
i hela kommunen. På riksnivå driver 
Vänsterpartiet samlokalisering och 
samverkan inom så kallade Servicekontor, 
där det skapas möjligheter för bra service. 
Exempel på sådan service är affärer, 
skolor, vårdcentral, post- och bankservice, 
äldreboenden, träffpunkter och 
arbetsplatser. 
 
Bostad, skola och arbete hänger tätt ihop. 
För att det ska finnas arbetstillfällen och för 
att företag ska kunna utvecklas behövs det 
arbetskraft. Arbetskraften behöver ha 
utbildning, någonstans att bo och en 
möjlighet att starta en familj. Utan 
bostäder och skolor kan inte människor bo 
kvar på sin hemort och nya kommer inte 
att flytta in. Då förtvinar företagen och 
arbetstillfällena försvinner. För att 
möjliggöra rörlighet, händelser i privatlivet 
och för unga att kunna flytta hemifrån och 
äldre att bo enklare och tryggare behövs 

det inte bara villor, utan också hyresrätter. 
Vänsterpartiet i Varberg har ett par 
budgetar i rad lagt in mer pengar för att det 
ska gå fortare med planärenden på 
landsbygden och vill att det kommunala 
bostadsbolaget bygger fler hyresrätter 
över hela kommunen. 
 
 
Vänsterpartiet vill: 
 

▪ Ha en jämnare fördelning av 
resurser mellan stad och 
landsbygd 

 
▪ Att service- och samlingslokaler 

etableras i kommunens 
serviceorter 

 
▪ Att bredbandsnätet täcker hela 

kommunen 
 

▪ Att kulturtillgång inte är 
beroende på var du bor 

 
 
Vision: Hela Varberg har plats att växa 
och möjlighet att utveckla sin potential. 
Resursfördelningen mellan stad och land 
är rättvis. Serviceorterna är starka och 
erhåller all grundläggande service. 
Kollektivtrafiken är väl utbyggd och alla 
hushåll kan ansluta sig till bredband. 
Bostadsmarknaden är i balans och varken 
företag eller arbetare tvingas flytta på 
grund av bostadsbrist. 
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Miljö 

 
Människan är en del av naturen och kan 
inte leva utan den. Därför är det viktigt att 
samarbeta med naturen, inte bara 
exploatera den. Sverige ligger i framkant 
med ambitiösa miljömål och Varberg ska 
inte lägga ribban lägre. 
 
Varberg har stora möjligheter att 
miljöanpassa energisektorn, allt från 
energieffektivisering till nyinvesteringar. 
Här finns gott om råvara för förnyelsebar 
energi i form av våg-, vind- och solkraft och 
biologiskt avfall. Investeringar på dessa 
områden är inte bara bra för miljön, det 
skapar också arbetstillfällen. Det 
kommunala energiverket måste ges 
förutsättningar till att göra dessa 
miljöinvesteringar. Just nu körs biologiskt 
matavfall till Jönköping. Vi vill istället 
bygga en biogasanläggning som tar 
tillvara på vårt avfall och gör fordonsgas till 
våra bilar och bussar. Fjärrvärmen ska 
byggas ut så långt som möjligt och elbilens 
framgång ska främjas med laddstolpar på 
kommunens parkeringar. 
 
Havet och naturen är grunden för 
Varbergs utveckling. Vi måste slå vakt om 
Varbergs insjöar och havsstränder så att 
de inte exploateras. Kommunens stränder 
ska vara tillgängliga för alla människor. 
Det innebär att strandskyddet ska värnas. 
Badplatser ska hållas efter och alla 
kommunala stränder ska förses med 
toaletter. 
 
Buller i centrala delar av Varbergs stad är 
ett växande bekymmer som behöver tas 
hänsyn till när man planerar bostäder och 
trafik. Ett annat bekymmer är utsläppen av 
bilavgaser till följd av för mycket biltrafik i 
innerstaden och placeringen av 
parkeringar centralt. Attraktiva 
parkeringsplatser medför att alltför många 
tar bilen ända in i stadskärnan i onödan. 
Kollektivtrafik bör vara ett rimligt alternativ. 
Vi vill ha en bilfri innerstad innanför 
Vallgatorna. För att skapa det behöver vi 

få ner antalet bilar som körs in till staden. 
Alltså behöver vi en bättre kollektivtrafik 
som verkligen kan konkurrera med bilen. 
Vi vill också införa parkeringsavgifter på 
de mest upptagna p-platserna som ett 
stimulansmedel till att inte ta bilen och för 
att minska trafikbördan i centrum. 
 
Ett väl utbyggt bussnät förbinder 
landsbygdens samhällen med staden. 
Bussresorna ska subventioneras för 
ungdomar och pensionärer. Då får vi dels 
ett ökat resande med en gång, dels 
stimuleras de unga att välja kollektivtrafik 
före egen bil i framtiden. Fungerande 
kommunikationer är också viktigt för att 
besöksnäringen ska ha möjlighet att nå ut 
till fler än de bilburna. 
 
 
Vänsterpartiet vill: 
 

▪ Uppgradera kollektivtrafiken 
med tätare turer och smartare 
prissättning 

 
▪ Miljöanpassa energisektorn 

 
▪ Minska biltrafiken i centrum 

 
▪ Värna om Varbergs natur 

 
 
Vision: Varberg är en av Sveriges mest 
miljövänliga kommuner att bo och verka i. 
Här finns gott om förnyelsebar energi. 
Kommun och näringsliv är framstående 
inom miljöområdet och en stor del av den 
energi som används inom 
verksamheterna i kommunen kommer från 
förnyelsebara källor. Vi gynnar ekologiskt 
och närproducerat i uppköp av kommunen 
och större delen av den kommunala 
verksamhetens varor kommer från den 
sektorn. 
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Arbete 

 
Alla som har möjlighet att arbeta ska 
kunna göra det. Det gagnar både individ 
och samhälle. Alldeles för många saknar 
ett arbete som är tryggt och varaktigt. Är 
man dessutom ung har man i dagens 
samhälle oftast inte haft ett varaktigt 
arbete, kanske inget arbete alls. Samhället 
har inte råd att låta den unga generationen 
stå utanför arbetsmarknaden. Vi har inte 
råd att inte fånga upp dem i den 
kommunala servicen som behöver mer 
personal för att förstärka kvalitén i skola 
och omsorgsverksamheter och för att 
ersätta den personal som går i pension 
framöver. Vi ser att en utbyggd kommunal 
välfärd ger många jobb, och vi är beredda 
att både på kommunal och på central nivå 
föra en politik som gagnar detta. 
 
Vänsterpartiet arbetar för införandet av 30 
timmars arbetsvecka. Arbetslösheten i 
Sverige ligger på hela 7 %. Offentlig sektor 
lider sedan decennier av oacceptabla 
sjuktal som gjort det svårt att upprätthålla 
kvaliteten i skola, vård, och omsorg. En 
kortare arbetsdag öppnar upp för fler 
anställningar samtidigt som den håller 
nere antalet sjukskrivningar. Det finns de 
som arbetar för mycket, samtidigt som det 
finns de som inte får arbeta tillräckligt 
mycket och som knappt kan försörja sig 
med den mängd jobb de får. En kortare 
arbetsdag jämnar ut dessa skillnader, 
minskar stressen och ökar friheten. 
 
Kommunen som arbetsgivare ska vara 
den allra bästa vad gäller heltidsarbete – 
inga delade turer, minimalt med 
timanställningar och vikariat och en rättvis 
och god lönesättning för att attrahera fler 
till arbete inom den kommunala sektorn. 
Kommunen har också ett särskilt ansvar 
att skapa möjligheter för personer med 
funktionsnedsättning att komma in på 
arbetsmarknaden. Det kanske inte låter 
sig göras för alla, då ska kommunen 
tillhandahålla dagverksamhet med 
meningsfulla aktiviteter. 

 
Företag med lokal produktion och en 
ekologisk hållbar drift ska främjas vid 
offentlig upphandling. På så sätt gynnar vi 
det lokala företagandet och ser om vår 
egen miljö. 
 
 
Vänsterpartiet vill:  
 

▪ Bygga ut den kommunala 
välfärden 

 
▪ Värna om rätten till heltidsarbete 

 
▪ Arbeta för införandet av 30 

timmars arbetsvecka 
 

▪ Främja lokal och ekologisk 
produktion 

 
 
Vision: I Varberg ska alla ha ett arbete 
med en lön som det går att leva på och 
som har rimliga arbetsvillkor. Det finns ett 
livslångt lärande som innebär goda 
möjligheter att välja utbildning eller praktik 
för att kunna förändra sin arbetssituation 
och försörjning. För dem som av olika skäl 
inte kan arbeta finns kommunal 
verksamhet med daglig ersättning. Lokal 
produktion gynnas vid kommunal 
upphandling. Mark finns tillgänglig till 
företagare som vill etablera sig i 
kommunen. 
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Skola 

 
Erfarenheter från skolor i landet berättar 
att antalet pedagoger i elevgruppen avgör 
resultaten, att vara fler lärare för en grupp 
elever gör att man kan fördela resurserna 
bättre efter de behov som varje enskild 
elev har. Vänsterpartiet verkar för ett ökat 
antal utbildade pedagoger i förskola, 
grundskola och gymnasium. 
 
De senaste 20 åren har antalet barn i 
barngrupperna ökat, vilket lett till 
svårigheter att bibehålla kvalitén i 
förskoleverksamheten. Vänsterpartiet vill 
verka för att barngruppernas storlek inte 
överstiger Skolverkets rekommendationer 
samt att förskolans personal är 
högskoleutbildad. 
 
Vänsterpartiet anser att förskolan ska vara 
tillgänglig och likvärdig för alla barn, och 
att förskola är alla barns rättighet. Tillgång 
och rätt till en bra och flexibel barnomsorg 
har länge varit och är fortfarande en viktig 
fråga. Vi vill införa avgiftsfri, allmän 
förskola 15 timmar per vecka från barnets 
första år, vilket bidrar till att rätten till 
förskola stärks för barn till arbetslösa och 
föräldralediga. Allt fler föräldrar arbetar på 
obekväm arbetstid. Därmed ökar också 
behovet av tillgång till barnomsorg på 
kvällar, nätter och helger. Vänsterpartiet 
vill verka för att kommunen fortsatt ska 
erbjuda barnomsorg under obekväm 
arbetstid. 
 
Förskoleklassen och grundskolan ska 
bidra till en gemensam grundutbildning för 
alla elever, oavsett socioekonomiska 
förutsättningar och oavsett var i 
kommunen man bor. I förskoleklassen och 
grundskolan ska elever med olika 
bakgrund samlas för att tillägna sig 
grundläggande kunskaper och 
färdigheter, introduceras i ett vetenskapligt 
förhållningssätt och få en bred 
allmänbildning. Skolan ska också främja 
demokratiska värderingar, en sund livsstil 
och fysisk aktivitet. En gemensam 

grundutbildning ska bidra till ett jämlikt, 
jämställt och demokratiskt samhälle 
genom att kompensera för sociala och 
ekonomiska skillnader. 
 
Införandet av det fria skolvalet och 
fristående skolor har bidragit till att elever 
med olika bakgrund i allt mindre 
utsträckning möts i en gemensam skola, 
detta förstärker segregationen i samhället. 
Vänsterpartiet vill begränsa det fria 
skolvalet för att öka integrationen. Det fria 
skolvalet gagnar endast de som har 
förutsättning att välja. Exempelvis kan inte 
elever som bor på landsbygden och som 
är beroende av skolskjuts välja skola, om 
inte föräldrarna kan skjutsa dem till och 
från den önskade skolan. En skola bör 
kompensera för olika socioekonomiska 
förutsättningar, men också stötta 
personalen i modersmålsundervisning och 
i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. 
Vänsterpartiet verkar för en kommunal 
resursfördelning som reellt kompenserar 
för skolornas olika behov. 
 
Friskoleetableringar leder till 
överetablering av skolor, vilket får 
ekonomiska konsekvenser för kommunen. 
Peder Skrivares skola är ett exempel på 
en väl fungerande gymnasieskola och 
gymnasiesärskola som erbjuder flertalet 
nationella program. Överetableringen 
medför att kapaciteten på flera av 
programmen inte till fullo utnyttjas – 
utbudet av utbildningar är större än 
behovet. Vänsterpartiet avstyrker alltid 
tillstånd i samband med ansökningar om 
att starta fristående skolor i Varberg. 
 
I den särskilda utbildningen för vuxna, 
särvux, ska de vuxna med 
utvecklingsstörning stödjas och stimuleras 
i sitt lärande i syfte att stärka sin ställning i 
arbets- och samhällslivet samt för att 
främja sin personliga utveckling. Varje 
kommun ska aktivt verka för att de som har 
rätt till särvux motiveras till att delta i 
utbildningen.  
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På särvux i Varberg är tyvärr antalet 
undervisningstimmar per elev och vecka 
väldigt få jämfört med övriga kommuner i 
landet och nationellt. Vänsterpartiet verkar 
för en kommunal resursfördelning som 
tillför särvux ökade resurser. 
 
Vänsterpartiet vill: 
 

▪ Öka lärartätheten i förskola, 
grundskola, fritidshem och 
gymnasium. 

 
▪ Begränsa det fria skolvalet för att 

öka integrationen 
 

▪ Införa avgiftsfri allmän förskola 
15 timmar per vecka från barnets 
första år 

 
▪ Endast ha kommunala skolor 

 
 
Vision: I Varberg är all utbildning likvärdig 
och fri från vinstintressen och besparingar. 
Eleverna i våra förskolor och skolor får 
möjlighet att, utifrån sina behov och 
intressen, utvecklas till självständigt 
tänkande individer. Varje förskola och 
skola i hela Varberg tillgodoser elevernas 
behov av trygghet, utbildning och stöd. I 
våra förskolor och skolor möts barn med 
olika bakgrund och olikheter ses som 
styrkor.  
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Äldrevård 

 
Vi blir allt fler äldre i vårt samhälle, så 
också i Varberg. En stor andel av de äldre 
är friska. Många vill se över sitt boende 
och ordna det för sig medan man ännu har 
kropp och sinne kvar till förändringar. 
Kommunens uppgift är att sörja för att det 
finns tillräckligt med boenden som 
underlättar vardagen för de äldre och att 
sörja för att personal finns tillgänglig för att 
ge de äldre den hjälp de behöver ha för att 
få en trygg vardag. Varbergs kommun 
behöver möta villkoren för en värdig 
äldreomsorg – på kort sikt och på längre 
sikt, men också förbereda sig för det 
utökade behovet av omsorgsstöd som 
följer med åldrande befolkning. 
 
När det på äldre dagar blir svårt att bo kvar 
i sitt gamla hem, när trappor och trösklar 
blir till hinder, när man inte behärskar 
spisen som förr eller när den hemlika 
tryggheten förvandlats till ensamhet och 
isolering. Det är då som ett annat boende 
ska finnas tillgängligt och det kan inte 
Varbergs kommun erbjuda idag. Det 
behövs fler serviceboenden och fler 
mellanvårdsplatser för äldre som behöver 
tillsyn och sjukvård. Det är byggprojekt 
som inte kan skjutas upp, varken i staden 
eller i centralorterna. Men det behövs 
också lägenheter med en god standard 
som inte har hyror till nybyggnadspris – en 
hyra man mäktar med att betala med sin 
pension. Vi måste förstå att det finns en 
bostadsbrist också för äldre som vill ha 
möjlighet att sälja sitt hus och flytta till ett 
mindre boende som ligger nära service 
och kollektivtrafik. 
 
Vänsterpartiet är väl medveten om att 
kommunens äldreomsorg har för låga 
anslag för att både kunna höja kvalitén och 
bli större i omfång. Det behövs alltså en 
riktad ekonomisk insats för att vår 
äldreomsorg ska kvalitetssäkras och 
utvecklas i den riktning som de äldre själva 
vill. Man ska inte behöva förlita sig på sina 
närstående och man ska inte behöva 

känna otrygghet eller uppleva sig vara 
bortglömd av det samhälle man bidragit till 
att bygga upp. Den kommunala omsorgen 
ska inkludera gott bemötande, flexibilitet 
och kontinuitet, såväl som tillgängliga 
platser på trygghetsboende. 
 
Personkontinuitet är viktigt för kvalitén, 
förmodligen den faktor som är mest 
avgörande för en kvalitetshöjning av 
hemvården. Väsentligt är också att 
lönerna kontinuerligt ökar så att 
hemvårdsarbetet blir ett attraktivt jobb. 
Kvalitetshöjning genom utbildning, med en 
lägsta nivå undersköterskeutbildning och 
en högre lönesättning ger 
hemvårdsarbetet en ökad status – 
politiken måste förstå detta och bana väg, 
så att de äldre får den omsorg de förtjänar. 
 
Den mesta av den kritik som 
äldreomsorgen får kan härledas till en 
orsak: personalbrist. Det är för få 
människor som ska ge omsorg till för 
många. Hemvårdspersonal arbetar mot 
klockan och de biståndsprövningar som 
gjorts stämmer sällan överens med den 
faktiska tid som den äldre får tilldelat. God 
omvårdnad förutsätter en rimlig 
tidsavsättning där man kan vara flexibel 
efter just det behov som för dagen är 
väsentligt. Mer personal kommer att 
minska antalet delade arbetspass, 
sjukskrivningar och timanställningar. 
 
Vänsterpartiet vill ta bort LOV, lagen om 
valfrihet, vilken öppnar upp för privata 
aktörer. Med privata aktörer på 
marknaden försvåras kommunens arbete 
med att säkerställa en lika vård för alla.  
Det händer även att kommunens omsorg 
får ta över vårdnad av vårdtagare från 
privata aktörer som inte klarar uppdraget. 
 
 
 
Även andra personer som inte är 
pensionärer har behov av hjälp och stöd 
från kommunen. Har man en 
funktionsnedsättning ska man kunna delta 
i samhället precis som övriga 
befolkningen. Den lagstiftning som 
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garanterar rätten till delaktighet i samhället 
är i första hand LSS (lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade) och 
SoL (socialtjänstlagen). Verksamheterna i 
kommunen måste bemannas så att man 
har möjlighet att följa lagarna. Så är det 
inte idag, tillgängligheten är inte likvärdig, 
vare sig till byggnader och miljöer eller till 
information och tjänster. Färdtjänsten ska 
likställas med andra kollektiva färdsätt. 
 
 
Vänsterpartiet vill: 
 

▪ Förbättra arbetsvillkor och höja 
lönerna inom vårdyrket 

 
▪ Att det byggs fler 

mellanvårdsplatser och 
serviceboenden 

 
▪ Avskaffa LOV 

 
▪ Att det ska finnas goda 

möjligheter till 
kompetensutveckling inom 
vården 

 
 
Vision: I Varberg har alla rätt till goda 
levnadsförhållanden oavsett vilka behov 
av omsorg och stöd man har. Hjälp och 
stöd till personer med fysiska, psykiska 
eller sociala problem är lättillgänglig och 
har god kvalité. Kommunal verksamhet är 
fri från vinstintressen. Tillräckligt med 
personal och bra lokaler stöder 
verksamheterna så att vårdtagarna känner 
sig trygga med det stöd man får. Vård och 
stöd finns nära, är lätt att söka och 
ansökning av stöd får man hjälp med om 
så behövs. Ett förebyggande arbete och 
en öppenhet präglar all verksamhet.  
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Flyktingpolitik 

 
Sverige har brist på unga människor. 
Demografin i landet visar att vi skulle 
behöva fler ungdomar för att trygga vår 
framtida försörjning. Vi har brist på 
personal inom sjukvård, inom skolan och 
äldreomsorgen. Denna brist kan rättas till 
genom att tillåta unga människor som 
kommer till Sverige att stanna. 
 
Omkring år 2015 kom stora grupper 
asylsökande till Sverige. De har drabbats 
av en brutal omsvängning i 
migrationspolitiken. Efter att vi först 
öppnade våra hjärtan för dem, där 
civilsamhället ställde upp på ett fantastiskt 
sätt, har nu en omsvängning skett, där det 
blivit orimligt höga krav för att få stanna i 
landet. 
 
En grupp som råkat extra illa ut är de som 
kom som ensamkommande ungdomar. 
Många har fått vänta orimligt länge, ibland 
över två år för att få ett beslut. Under tiden 
har många hunnit fylla 18 år, antingen på 
naturlig väg, eller genom synnerligen 
osäkra åldersbedömningar, och då ökar 
risken att många kommer att utvisas, trots 
att de hade skäl att få stanna när de kom 
hit. 
 
Många har hunnit rota sig i landet, vi har 
bekostat utbildning och boende för dem. 
Att skicka ut ungdomarna efter så lång tid 
i Sverige är inte bara omänskligt utan även 
ett enormt slöseri med samhällets 
resurser. Dessa ungdomar kan bli en stor 
tillgång för samhället. Nu lägger man 
istället stora resurser på att fängsla dem 
för att utvisa dem i specialchartrade plan 
och dessutom avdela stora polisresurser 
för att genomföra detta, istället för att låta 
polisen bekämpa riktiga brott. Risken finns 
att många ungdomar väljer att istället leva 
vid sidan av samhället, i ett skuggsamhälle 
där de riskerar att utsättas för kriminalitet 
och droger. 
 

I Varberg finns en stor grupp asylsökande 
som kommit som ensamkommande. 
Vänsterpartiet vill att kommunen ska ta 
hand om dem på ett tryggt sätt, så att de 
får möjlighet att bo kvar i kommunen, 
studera vidare i skolan och jobba i 
Sverige. 
 
Vi föreslår att barnkonventionen ska bli lag 
i Sverige. Innan det är möjligt måste vi 
behandla alla barn och ungdomar som 
redan finns i Sverige så att konventionen 
följs. 
 
 
Vänsterpartiet vill: 
 

▪ Att ensamkommande ungdomar 
ska få stanna i Sverige 

 
▪ Att barnkonventionen blir lag i 

Sverige 
 
 
Vision: I Varberg kan vi blicka tillbaka på 
en tid då integrationen inte fungerade så 
bra, men som nu gör det. Våra nya 
kommuninvånare, inflyttade från Sverige, 
Europa och resten av världen – alla har de 
en plats att fylla i samhället och bidrar till 
det gemensamma samhällsbygget. 
Varberg är en mångkulturell stad där 
människor från olika länder utgör en 
naturlig del av samhället. 
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Kultur 

 
Kulturella skillnader breddar, förnyar och 
ökar förståelsen för det som är 
annorlunda. Ur kulturella aktiviteter föds 
starka och kreativa människor och när 
olika kulturer samverkar skapas ett 
integrerat samhälle. Kulturmöten och 
integrering hjälper Varberg att attrahera 
nya och behålla gamla kommuninvånare, 
vilka behövs för att uppnå tillräckligt med 
arbetskraft för att tillhandahålla framtida 
service för barn, unga och äldre. 
 
Föreningsliv, folkbildningsrörelsen och 
idrottsrörelsen är tre viktiga mötesplatser 
där människor från olika kulturer möts och 
påverkas. Kommunen har en stor 
skyldighet att stödja dessa mötesplatser 
för att motverka att samhället dras isär. 
Varberg behöver renovera, förnya och 
bygga fler föreningslokaler och 
idrottsplatser för att skapa det utrymme 
dessa rörelser behöver för att växa. Dessa 
utrymmen ska vara billiga att hyra, stora 
som små. Att stödja idrott av olika slag är 
också bra för folkhälsan. 
 
En uppgraderad kollektivtrafik främjar att 
fler kan ta del av mer kultur i olika former. 
Goda kommunikationer ökar flödet mellan 
olika delar av kommunen och gör 
kulturutbudet i både stad och land 
tillgängligt för fler. 
 
Varberg är känd som en kurort med 
kustremsa och salta bad, med det finns 
mycket mer att upptäcka i vår kommun. 
Här finns många olika slags miljöer som 
var för sig attraherar både invånare och 
besökare till aktiviteter. Skogarna innanför 
kusten erbjuder rekreation och 
idrottsutövande, landsbygdens företag 
erbjuder unika matvaror och upplevelser. 
Vi vill lyfta fram och tillgängliggöra de 
värden som finns i vår natur och våra 
näringar som alla bidrar till en rikare fritid. 
Det är tillgångar som vi kan och ska 
förvalta för dagens och framtidens 
Varberg. 

Vänsterpartiet vill: 
 

▪ Förena kommuninvånare genom 
kultur 

 
▪ Att kommunen aktivt stöder 

upplevelser och företag i 
landsbygdsmiljöer.  

 
▪ Öppna fler lokaler 

 
▪ Höja anslagen till föreningar 

 
 
Vision: I Varberg har alla, oavsett ålder, 
kön, funktionsnedsättning eller bakgrund, 
möjlighet till ett rikt liv och en meningsfull 
fritid. Det finns möjligheter till eget 
skapande, liksom att uppleva idrott och 
kultur. Föreningslivet är välutvecklat och 
engagerar många kommuninvånare. Vår 
natur, från stränder till granskogar, lockar 
många besökare och aktiva från både 
kommunen och utifrån. Varberg 
kännetecknas också av ett näringsliv där 
matproduktion med restaurangnäring och 
ett rikt kulturliv aktiverar många invånare 
och lockar besökare till kommunens olika 
delar. 
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