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FÖRORD ORDFÖRANDE VARBERG
Kristdemokraterna gör Varberg bättre! Ett Varberg som lockar fler medborgare. Det ställer
krav på hållbar tillväxt över tid och ansvarsfull politik som hushållar med våra gemensamma
resurser. I allianssamarbetet håller vi ekonomin i balans och ser till att hela kommunen har
en bra service. En politik med kristdemokratiskt inflytande bygger en samhällsgemenskap
med hjärta för Varbergs stad och vår landsbygd.
I Varberg ska vi ha ett öppet och inkluderande klimat som kännetecknas av mångfald,
inflytande och omtanke. Med familjen i centrum värnar kristdemokraterna en trygg och
säker livsmiljö samt goda uppväxtförhållande. Det är väsentligt och påverkar hur hela
samhället utvecklas.
Alla barn och ungdomar ska garanteras en bra start i livet med utbildning och innehållsrik
fritid. Det skapar förutsättningar till en egen försörjning, livskvalitet och ett hälsosamt liv.
Varje individ ska garanteras möjlighet att tillgodogöra sig kunskap och kompetens.
Människor som har balans i tillvaron och mår bra lär sig mer och presterar bättre.
Kristdemokraterna står för en god och värdig vård och omsorg. Alla ska känna sig trygga med
det den dagen då behovet uppstår.
Vi Kristdemokrater vill fortsätta utveckla Varberg, och då menar vi hela vår kommun, till att
vara en attraktiv plats att växa upp på, leva och åldras i.
Detta program har behandlats av lokalavdelningen KD Varberg den 12 juli 2022.
För lokalavdelningen Kristdemokraterna Varberg
Anki Herdell, ordförande
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KRISTDEMOKRATERNAS VALLÖFTEN I KOMMUNALVALET 2022
PRIORITERADE VALFRÅGOR
En god och värdig vård och omsorg
• av kommunens äldre och av övriga med behov av vård och omsorg
• mer pengar till hemtjänsten som ger bättre arbetsmiljö och mindre stress
• prioritera skola, elevhälsan och förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga
• inarbeta barnkonventionen i alla kommunens verksamheter
• ökat stöd till familjer och föräldrar genom tex etablering av en familjecentral
Med hjärta för Varbergs stad och vår landsbygd
• vi vill ha en landsbygd med självförtroende med bra service i hela kommunen
• vi vill att det byggs fler cykelvägar som ger säkra skolvägar och arbetspendling
• vi vill satsa mer på drog- och brottsförebyggande arbete
• vi vill ha ett starkt civilsamhälle med ett nära samarbete med kommunen
• vi vill förtäta Varberg med varsamhet och fortsatt ha avgiftsfri parkering
Bevara och utveckla Varbergs sjukhus
• akutsjukhus för en ständigt växande region med stora och viktiga industrier
• med ökande behov och växande vårdköer vill vi utveckla och inte avveckla
• sjukhuset är en stor och viktig arbetsplats för kommunen
• underhålla byggnaderna som säkerställer utveckling och en framtid
• akutsjukhuset utgör en resurs till Ringhals beredskapsorganisation

3

VALPROGRAM 2022 VARBERG – SAMMANSTÄLLNING
ÄLDREOMSORG – EN GOD OCH VÄRDIG OMSORG
Alla medborgare ska kunna åldras med värdighet. Det innebär att service, vård och omsorg
ska vara tillgänglig och ges utifrån en helhetssyn på den enskilde med hänsyn till själsliga,
andliga och materiella behov. Denna samhälleliga skyldighet innebär att äldreomsorgen
måste vara väl utbyggd med hemtjänst och hemsjukvård, olika former av dagverksamhet samt
ett varierat utbud av boendeformer.
KD VARBERG ARBETAR FÖR:
•

en vård och omsorg som är personcentrerad, där insatserna ska vara samordnade och utgå
från den enskildes behov, situation, förmågor och preferenser.

•

25 milj. ramhöjande till hemtjänsten som ger bättre arbetsmiljö och att oönskade deltid
och delade turer tas bort.

•

att avskaffa effektiviseringskravet på 1% för socialförvaltningen.

•

antalet personal per hemtjänsttagare bör inte överstiga 10 olika personer per 14
dagarsperiod.

•

att i Varberg ska trygghetsboende och särskilt boende finnas i tillräcklig omfattning för att
möta nuvarande och kommande behov.

•

alla äldreboende ska tillhandahålla möjlighet till fysisk aktivitet och träning samt
personella resurser för detta.

•

all personal inom omsorgen som jobbar vårdnära behöver kunna kommunicera på god
svenska.

•

palliativ och geriatrisk kompetens ska finnas på alla vårdboenden.

•

hög kvalitet, stor valfrihet och näringsriktig kost ska garanteras inom äldreomsorgen.

STAD & LANDSBYGD – MED HJÄRTA FÖR STAD OCH LANDSBYGD
Ett samhällsbyggande utifrån en kristdemokratisk värdegrund innebär att planera för trygga
och vackra miljöer. Vi ser fortsatta satsningar på landsbygden så att servicen där inte
försvinner. Det är viktigt att ha en planering för hela kommunen, inte bara tätorterna. Alla
människor ska oavsett bostadsort ha en god och tillgänglig samhällsservice och ges rimliga
förutsättningar att försörja sig och utveckla sin bygd.
KD VARBERG ARBETAR FÖR:
• en landsbygd med självförtroende och bra service i hela kommunen.
• att förtäta Varbergs innerstad med varsamhet och fortsatt ha avgiftsfri parkering.
• att det byggs fler cykelvägar som ger säkra skolvägar och arbetspendling och att sträckan
Veddige-Väröbacka ska byggas snarast.
• att Bua hamnplan exploateras med försiktighet så att fiskenäringen kan finnas kvar och
utvecklas.
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•
•
•
•

att öka stödet till familjer och föräldrar och skapa fler mötesplatser, genom tex etablering
av familjecentraler och öppna förskolor.
stöd till samlingslokaler och föreningslivets utveckling på landsbygden.
åtgärder för att göra kollektivresandet mer attraktivt, exempelvis genom korta restider och
fler avgångar.
att hela reskedjan inom kollektivtrafiken ska vara tillgänglighetsanpassad.

NÄRA VÅRDEN – BEVARA OCH UTVECKLA
Hälsa, i vid mening allt från kost och motion till yttre miljö och relationer, handlar om att få
leva ett så friskt liv som möjligt, utifrån sina egna förutsättningar. Folkhälsoarbetet får därför
inte inskränkas till hälso- och sjukvården utan kräver ett gemensamt ansvarstagande och
samverkan mellan olika samhällsaktörer. Närsjukvården utgör grunden i det svenska hälsooch sjukvårdssystemet och är den vårdnivå som ska tillgodose befolkningens basala och ofta
förekommande behov av hälso- och sjukvård.
KD VARBERG ARBETAR FÖR:
• ett akutsjukhus i Varberg för en ständigt växande region med stora och viktiga industrier.
• utveckla och behålla specialistsjukvård då vi ser ökande behov och växande vårdköer.
• att underhålla byggnaderna som säkerställer utveckling och framtid.
•
•
•
•
•

ett akutsjukhus som utgör en resurs till Ringhals beredskapsorganisation och är en viktig
arbetsplats för kommunen.
att tillföra resurser för barns och ungdomars psykiska ohälsa.
att strukturer för samverkan mellan förskola, skola och elevhälsan ska utvecklas för att
elever i behov av stöd ska kunna fångas upp i tid.
att kommunen ska bedriva ett aktivt arbete för att motverka missbruk och
beroendeproblematik vad gäller ANDTS - alkohol, narkotika, doping, tobak och spel.
Särskilt fokus ska läggas på barn och unga.
utöka utbildningsplatser och program på PS gymnasium och Campus Varberg inom
vårdyrken.

UTBILDNING & SKOLA – FÖR ALLA PÅ RIKTIGT
Vägen till arbete och egen försörjning startar i en bra utbildning och den börjar redan i
förskolan. Vi vill ge valfrihet för föräldrarna och det förutsätter mångfald i utbudet. Skolan
ska stimulera elevernas intellektuella och praktiska kunskapsutveckling och kritiskt tänkande
samt, tillsammans med föräldrarna, fostra eleverna till ansvarsfulla samhällsmedborgare. I
de högre årskurserna och på gymnasiet ska det vara fokus på att studierna kopplas till
arbetsmarknadens behov av utbildad arbetskraft.
KD VARBERG ARBETAR FÖR:
• att Varbergs kommun tar ansvar för Nyhemsskolans behov av nya lokaler då utbyggnaden
av PS-gymnasieskola tar nuvarande.
•

ett nära samarbete ska finnas mellan skolan och det lokala näringslivet i syfte att förbereda
eleverna för arbetslivet.
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•
•
•
•

barn med NPF-problematik får rätt förutsättningar som gör det möjligt att klara
skolgången.
pedagogisk omsorg i kommunal regi som alternativ till förskola
att skolorna ska ha kompetens att tidigt kunna upptäcka barn i behov av särskilt stöd.
att starta resursskola i norra delen av kommunen för de barn som inte klarar den ordinarie
grundskolan.

•

att det ska finnas resurser för läromedel och digitala verktyg som stöttar alla elevers
lärande.

•

att gymnasiesärskolan ska verka för att de elever som har intresse och möjlighet ska
erbjudas praktik eller lärlingsplatser.

•

att skolan förmedlar en värdegrund baserad på västerländsk humanism och kristen etik.

JOBB, LANTBRUK & NÄRINGSLIV – VÄSTKUSTENS KREATIVA MITTPUNKT
Ett konkurrenskraftigt och differentierat näringsliv är en förutsättning för det goda samhället
och en god välfärd. Detta innebär i sin tur att ett gott klimat måste skapas och vidmakthållas
för ett dynamiskt småföretagande, där enskilda människors idéer, kreativitet och
entreprenörskap får möjlighet att blomma ut.
KD VARBERG ARBETAR FÖR:
•
•
•
•
•
•
•

underlätta etablering av nya verksamheter med stöd i alla faser och att handläggning av
besked och beslut sker effektivt och likvärdigt för små och stora verksamheter.
arbetet i VIA* ska fortsatt vara en viktig kugge för att få de långt ifrån arbetsmarknaden i
sysselsättning.
att skapa bästa förutsättningarna för ett lokalt jordbruk som ökar vår självförsörjning.
en ökad andel närproducerade och hållbara livsmedel i måltidsverksamheten inom
förskola, skola och äldreomsorg.
att Campus Varberg ska fortsätta arbeta för utbildningar där behovet av arbetskraft på
lokal såväl som regional nivå är styrande.
näringslivet ska vara delaktiga genom exempelvis praktik- och lärlingsplatser.
förenkla regelverk och ta bort onödig byråkrati som försvårar vardagen för många
företagare.

*VIA=Vuxenutbildning, Integration och Arbetsmarknadsenheten
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SAMHÄLLSGEMENSKAP & TRYGGHET – TRYGG GEMENSKAP
Det svenska kulturarvet, byggt på kristen etik och humanism och därmed en del av den
västerländska kulturen, har bidragit till skapandet av vårt lands lagstiftning och
rättstradition. Denna etiska grund utgör ett sammanhållande kitt för ett mångkulturellt
samhälle, som innebär att många kulturer, religioner, livsstilar, språk och erfarenheter lever
sida vid sida och berikar varandra.
KD VARBERG ARBETAR FÖR:
• familjecentraler som en viktig förebyggande och trygghetsskapande mötesplats.
•
•
•
•
•
•
•

ett stärkt barnperspektiv i alla kommunens verksamheter genom att inarbeta
barnkonventionen på ett tydligt sätt i styrande dokument.
ett starkt civilsamhälle med ett nära samarbete med kommunen.
samverkan mellan skola, socialtjänst och polisen som en del i det brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbetet.
att fler privata fastighetsägare tar ett socialt ansvar och ställer lägenheter till
socialförvaltningens förfogande.
att kommunen ska ha ett aktivt arbete i samverkan med bostadsföretagen för att förebygga
vräkning, särskilt där barn finns med i bilden.
att det ska finnas tillgång till jourer som stöttar kvinnor och män som utsätts för våld i
nära relationer.
att VIA* kartlägger fysiska och psykiska behov hos nyanlända samt ger viktig
samhällsinformation.

*VIA=Vuxenutbildning, Integration och Arbetsmarknadsenheten

BYGGA & BO – EN VARSAM UTVECKLING
Hur städer och samhällen planeras spelar stor roll för hur de utvecklas och upplevs. När den
goda staden/samhället planeras bör vi sträva efter långsiktig kvalitet och hållbarhet ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Särskild hänsyn bör tas till arkitektoniska och kulturella
värden. Bostäder ska planeras för olika människors behov och vid förtätning behöver det ske
med varsamhet och anpassning gentemot befintlig bebyggelse.
KD VARBERG ARBETAR FÖR:
• en blandning av olika upplåtelseformer och storlekar på bostäder där även
småhusbebyggelse ska ha en naturlig plats.
• att planera för fler kommunala tomter för villor och radhus.
•

nybyggen som är träbaserade för mindre klimatpåverkan.

•
•
•
•

etablering av vindkraftsparker ska ske på ett hållbart sätt med hänsyn tagen till människor,
miljö och landskapsbild.
det lokala inflytandet över strandskyddsbesluten ska stärkas
att Parkeringsnormen i Varberg ska utredas och utvecklas.
att goda parkeringsmöjligheter i Varbergs stad ska bevaras.

•

införa sortering av avfall vid tomtgräns.

•
•

att minimera byggnation på värdefull odlingsbar jordbruksmark.
det kommunala vetot vid ansökan om etablering av vindkraftsparker ska värnas.
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•

fossilfri planerbar energiproduktion för att framtidssäkra energitillgången långsiktigt.

KULTUR OCH FRITID – EN RIK OCH LEVANDE KULTUR
Ett vitalt civilsamhälle är av stor betydelse eftersom engagemang i föreningar, frivilligorganisationer och samfund innebär demokratisk fostran och normöverföring. Det främjar
också det personliga ansvarstagandet. Dessutom är det civila samhället en mötesplats där
sociala kontakter skapas och utvecklas både inom och mellan generationer.
KD VARBERG ARBETAR FÖR:
• en kultur- och fritidspolitik som kännetecknas av mångfald och tillgänglighet för alla.
• att civilsamhället, idrottsföreningar, studieförbund, scouterna, kyrkor, samfund och andra
organisationer, ska ha en betydande roll i att bedriva kultur- och fritidsverksamhet.
• att utreda fritidskort/-check till barn mellan årskurs 2 och 9, laddat med ett ekonomiskt
stöd för deltagaravgifter.
•
•
•
•

att det ska vara mer av ett grundstöd och mindre av detaljstyrning vid bidragsgivning.
att föreningsstöd inte går till föreningar och organisationer som står för ickedemokratiska
och diskriminerande ideal.
att kulturskolan ska vara en prioriterad del i kommunens barn- och ungdomsverksamhet
med ambition att fler barn och unga ska nås av verksamheten.
kommunen och regionen samverkar för att bevara och tillgängliggöra det lokala och
regionala kulturarvet.
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KRISTDEMOKRATERNAS KANDIDATER I VARBERG 2022
VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

1 Morgan Bö rjesson, 71, f.d. Arbetsmiljö ingenjö r, VÄ RÖ BACKA
2 Anki Herdell, 53, Fö rskollä rare, VEDDIGE
3 Karl-Gunnar Svensson, 65, Prä st, TRÄ SLÖ VSLÄ GE
4 Boris Melvå s, 46, Jurist, NORRDAL
5 Annah Zander, 59, Stö dpedagog, VARBERG
6 Niclas Zander, 52, Fö retagare, VARBERG
7 Christina Svalander, 68, Ekonom, TRÄ SLÖ VSLÄ GE
8 Pelle Johansson, 73, f.d. Fö retagare, VEDDIGE
9 Karin Kjellgren, 44, Lantbrukare, LINDBERG
10 Feime Bajraktari, 43, Fö retagare, VARBERG
11 John Bladh, 23, Datasamordnare, VARBERG
12 Angela Papai, 39, Banksä ljare, STRÅ VALLA
13 Ingemar Svalander, 67, Senior, TRÄ SLÖ VSLÄ GE
14 Freddie Holmströ m, 53, Ingenjö r Reaktorsä kerhet, VARBERG
15 Susanne Enger, 61, Barnmorska, VARBERG
16 Ralph Jirander, 68, Ekonom, VARBERG
17 Angelika Boman, 40, Civilingenjö r, TRÖ NNINGENÄ S
18 Jens Hjerpe, 37, Konsult, STRÅ VALLA
19 Samuel Bengtsson, 29, Lä kare, VARBERG
20 Lars Oskarsson, 63, IT Konsult, VEDDIGE
21 Ann-Sofie Holmströ m, 54, Biomed. analytiker, VARBERG
22 Carl-Ewert Berg, 70, f.d. Bankdirektö r, TORPA
23 Jennie Lindroos, 35, Sjukskö terska, TVÅ Å KER
24 Samuel Svenningsson, 40, Sä ljare, SKÄ LLINGE
25 Andreas Lindahl, 48, Arkitekt, VARBERG
26 Ewa Kardemark, 65, Fö retagare, VARBERG
27 Gunnar Lyngsaa, 59, Elevassistent, VEDDIGE
28 Robert Papai, 50, Besiktningstekniker, STRÅ VALLA
29 Robin Tholander, 32, Elektriker, TVÅ Å KER
30 Bo Rahmberg, 74, Lantbrukare, VEDDIGE
31 Jon Vidarsson, 38, Lastbilschauffö r, VARBERG
32 Leander Franke, 34, Doktorand, TVÅ Å KER
33 Anders Claesson, 68, Pianotekniker, VARBERG
34 Bjö rn Jonasson, 75, Senior, TRÄ SLÖ VSLÄ GE
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