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Bakgrund 

Alla motiveringar och förbättringsförslag från de 14 fokusgrupperna som vi 
har genomfört har här sammanställts efter den ordningen som de har blivit 
prioriterade efter viktad summa. 

Först kommer motiveringarna varför det området är viktigt och sen följer 
förslagen på hur man kan förbättra det! 

Om det inte finns några motiveringar eller förslag så innebär det att det 
området inte blev prioriterat i den gruppen. 

Allt material är oredigerat, alltså deltagarnas egna ord! 

 

Trevlig läsning! 

 

Calle Åkesson 

Åkesson Managementkonsult AB 



Fokusområde 1: Havet och stränderna 
Motivering VARFÖR vi bör satsa extra på Havet och stränderna för att göra Varberg unikt 2025 

• För att det är unikt för Varberg och Varbergs själ 

• För att det attraherar boende, företagare, turister 

• För att det ger Varberg dess inramning 

• För att det ger möjlighet till aktiviteter kopplat till vatten, som stämmer överens med en hälso- och miljömedveten profil 

• För att Varberg är helt unikt med staden vid vattnet, man ser vattnet, obruten horisont, havet mitt i staden, 
strandpromenaden, bada mitt i staden, färjan, ser vattnet även från inre delen av staden 

• För att  läget verkligen är unikt. Satsar vi mer på att förbättra det så sticker vi verkligen ut! 

• Så att turister kommer hit, vilket förbättrar de flesta andra områden 

• Livskvaliteten ökar för alla som valt att bo här 

• Vi sticker ut om vi utmanar storstäderna som bästa turist/sommarstaden 

• Unikt för Varberg 

• Utvecklar turismen 

• Den nära kontakten havet och staden 

• Utvecklar naturområdena 

• Ger möjlighet till attraktivt boende bl a i hamnen 

• Ger möjlighet att utveckla centrum 

• Skapar tillväxt 

• Havet och stränderna är ett kännetecken för Varberg och det ska märkas i kommunen koppla ihop havet med centrum 

 

 

 



Fokusområde 1: Havet och stränderna 
Motivering VARFÖR vi bör satsa extra på Havet och stränderna för att göra Varberg unikt 2025 

• Havet är det element som präglar Varberg mest 

• Varbergs läge är unikt med stadskärnan så nära stränderna 

• Hela vår turistindustri bygger på havet och stränderna 

• Surf och båtnäringen har naturliga förutsättningar att föda, leva och utvecklas i Varberg 

• Havet ger möjlighet att resa och möta nya kulturer och intryck 

• Unik grund för att attrahera boende och företag 

• Upplevelse utan ”kostnader” 

• Turismen ökas 

• Kurorterna gynnas 

• Öppna dörrar för övriga områden 

 

 

 

 

 



Fokusområde Havet och stränderna  
-Förslag på HUR vi kan satsa extra på området 

• Marknadsför vårt unika med kombinationen naturen, staden och havet 

• En arena i hamnområdet som är välkomnande för alla: skateramp, konst, tennisplan, lekplats, boende, restauranger, surfing, 
båtliv  

• Skapa  synergier till havet, stränderna, hamnen och Getterön 

• Skapa mötesplats för olika intressen 

• Miljövänliga aktiviteter vid havet genom certifiering av t.ex. serveringar, vattensporter 

• Vårda och försköna, inga dåligt skötta stränder, bort med tången, inga dåligt skötta toaletter, gäller hela kuststräckan 

• Coastal Culture varje år 

• Satsa på simundervisningen 

• Simstadion året runt 

• Glasa in simstadion 

• Badvakter, livräddare på stränderna så att vi blir unika på säkerheten 

• Belyst strandpromenad från Naturum till Läjet, grillplatser, vindskydd , mm 

• Noga med strandskyddet vid bygglov 

• Bort med handelshamnen från staden 

• Bättre dialog och information till olika intressegrupper, t.ex. surfare och ornitologer 

• Mer aktiviteter vid fästningen och havet 

• Öka boendemöjligheter vid havet för turister 

• Levande pir vid fästningen 

• Varberg mer levande september-mars, båtturer med olika aktiviteter 

 



Fokusområde Havet och stränderna  
-Förslag på HUR vi kan satsa extra på området 

• Öka anslagen för städ och sanering av stränderna,  vi ska ha världens finaste stränder och vatten 

• Hög säkerhet, ha badvakter/livräddare, bli en vattensäker kommun  

• Utveckla centrumnära badplatser 

• Cykelled utmed hela kusten 

• Bevara dagens kvaliteter 

• Estetiska gestaltningsprogram för bebyggelsen nära havet 

• Sammanbindning Läjet– Getterön, förlänga Strandpromenaden 

• Området vid Majas kan utvecklas med aktiviteter vid och i havet, vågkraft 

• Flytta industrihamnen till Getterön 

• Bygga bostäder, handel, restauranger ner mot havet 

• Innerhamnsbad vid insidan av piren, evenemangskaj  

• Skapa tydligare entréer till havet och stränderna från centrum, med t ex fler cykelvägar kan tryggt, enkelt och tydligt ta dig 
ner 

• Låt Subbe-området och Hästhagaberget bestå 

• Galtabäck till Getterön, gör det tillgängligt hela vägen, bind det samma 

• Vind och regnskydd t ex i stenbrottet, omkring Kärleksparken, ankaret, överbyggda parkbänkar med havsutsikt 

• Bygg lekplaster på alla stränder 

• Bättre serviceutbud utmed alla våra stränder, tillgänglighet och rengöring. Låt den även vara öppna hela året 

• Bättre städning av stränderna och ta bort tången 

• Förlänga säsongen, tiita på när övriga Europa har semester 

 



Fokusområde Havet och stränderna  
-Förslag på HUR vi kan satsa extra på området 

• Utveckla barnens badstrand och Kallbadhuset 

• Enkelt hotell i Apelviken eller vi simstadion 

• Fästningsterrassen som restaurang öppen hela året 

• Fik högst upp i vattentornet, utsikt över havet och stränderna! 

• ”Fast färja” piren – Getterön, och andra badständer 

• Uthyrning av småbåtar 

• Strandpromenaden, knyta ihop från Getterön och Läjet, caféer, utveckla simstadion, lekplatser, jämför Helsingborg 

• Cykelbanor från norra stadsdelarna till södra, förbättra miljön, ta bort flygplatsen 

• Cykelbanor till Galtabäck 

• Urban bebyggelse i centrum som gradvis anpassas till Getteröns naturreservat 

• Soldäck vid södra fästningshörnan och hopptorn vid norra 

• Håll stränderna fina och städade 

• Utveckla de badstränder som finns, bryggor vid Subbe, marint centrum vid Astrid på Skäret 

• Havskontakt för staden, flytta hamnen 

• Förlängd strandpromenad med aktiviteter och serveringar 

• Varberg sälja sig som den ekologiska, havsnära kommunen 

• Inte bygga strandnära, låt det vara för det fria friluftslivet 

• Ta vara på sanddynorna 

• Spinn vidare på strand- och surfkulturen, t.ex. båtuthyrning 

• Bygg restaurang på fästningsterrassen  

 

 



Fokusområde Havet och stränderna  
-Förslag på HUR vi kan satsa extra på området 

• Fler grillplatser 

• Caféer och restauranger längs stranden 

• Levande hamnbodar med småföretagande, restauranger och caféer 

• Fler bryggor ut i havet 

• Soldäck 

• Tillåt enklare mat på vissa ställen 

• Fler bojar i havet 

• Större kommunikation båtvägen 

• Bygga en brygga på fjärde viken på Getterön igen 

• Bygg inte mer privat nära havet 

• Behåll strandfloran och fågellivet 

• Ta bort jättelokan längs stränderna och övriga icke välkomna växter 

• Låt fiskeflottan Bua och Läjet vara kvar. 

• Uppställningsplatser för husbilar och husvagnar med latrintömning mm så de ej står så nära stranden 

• Ännu starkare surftema 

• Surf och badcentrum 

• Tänk på vår havsmiljö och vad vi har i vattnet 

• Utnyttja havet mer i skolarbetet praktiskt och lära barnen om havet och var rädda om det. Mer utbildning om havet i skolan 

• Blåflagg 

• Att kommunens har koll på den nya fartygstraden så den inte kommer för nära 

• Småbåtshamnen kan utvecklas med restauranger 

• Snabb hantering av järnvägsfrågan för ett mer estetiskt och säkert område 

 

 

 

 



Fokusområde Havet och stränderna  
-Förslag på HUR vi kan satsa extra på området 

• Mulleskola längs havet 

• Fler bastu längs sträckan Getterön – Galtabäck 

• Bygg restauranger , butiker och bryggor nere på stränderna  

• Se till att städa stränderna riktigt året runt både inom och utanför stadskärnan 

• Knyt ihop stadskärnan med havet 

• Belysning på belysning längs hela strandpromenaden 

• Förnya barnens badstrand 

• Badplatser i centrum förnya med soldäck, brygga mm. Gäller alla stränder i kommunen. 

• Blåflagg på samtliga stränder 

• Sälsafari på Getterön 

• Allt gäller även sjöstränder 

• Småbåtshamnen uppfyller alla krav, utveckla och uppdatera 

• Använda områdena kring havet stränderna till mer än sol och bad 

• Utveckla vattensporten 

• Evenemang, samarbeta med föreningar 

• Naturum, hjälpa till att utveckla 

• Bygg restauranger , butiker och bryggor nere på stränderna  

• Se till att städa stränderna riktigt året runt både inom och utanför stadskärnan 

• Knyt ihop stadskärnan med havet 

• Belysning på belysning längs hela strandpromenaden 

• Öka marknadsföringen av stränderna 

 

 

 

 

 

 



Fokusområde Havet och stränderna  
-Förslag på HUR vi kan satsa extra på området 

• Förnya barnens badstrand 

• Badplatser i centrum förnya med soldäck, brygga mm. Gäller alla stränder i kommunen. 

• Blåflagg på samtliga stränder 

• Sälsafari på Getterön 

• Allt gäller även sjöstränder 

• Småbåtshamnen uppfyller alla krav, utveckla och uppdatera 

• Använda områdena kring havet stränderna till mer än sol och bad 

• Utveckla vattensporten 

• Evenemang, samarbeta med föreningar 

• Naturum, hjälpa till att utveckla 

• Profilerade stränder och bad, ex utveckla vissa stränder åt olika håll, restaurang och upplevelse 

• Tillgängligheten, allmänhetens möjligheter att nå stränderna, ex hamnen, en levande miljö. Flytta den kommersiella hamnen 
till Värö 

• Aktiviteter året runt längst kustlinjen, sport affärsverksamhet, permanent utomhusgym 

• Kulturutbud 

• Kollektiv pendling mellan Varberg – Göteborg 

• Lustturer med båt till olika öar 

• Bygga ut möjligheterna att kunna bada för fler, bygga ordentliga bryggor och soldäck 

• En riktig restaurang nära havet, med konsthall 

• Bryggor i centrum 

• Etablera restauranger med havets läckerheter 

 



Fokusområde Havet och stränderna  
-Förslag på HUR vi kan satsa extra på området 

• Utveckla simstadion 

• Hotell vid stranden 

• Fria aktiviteter, ex naturgym längst strandpromenaden på flera ställen. Vid fästningshörnan,  

• Turistpromenader längst strandpromenaden med guide 

• Färdig med arbetet innan badsäsongen börjar på anläggningar 

• Satsa stort på surfingen i Varberg, hälsa miljö och livsstil 

• Förstärka kunnandet till havet, simskola, involvera havet i skolan 

• Södra fästningshörnan som ett Halländsk venice beach där kulturer kan mötas 

• Arbeta mer med sponsorer 

• Mindre byråkrati hos kommunen när det gäller byggnadstillstånd och när det gäller andra tillstånd, ex öl och vinrättigheter 

• Skatepark i stenbrottet 

• Organisera cykeluthyrning 

• Marknadsföra stränder utanför stadskärnan 

• Förbättra kommunikation till och från stränderna 

• När järnvägen är nergrävd använder vi spåren till spårvagnar 

• Slow bus, en gratis buss som går överallt ca 1/tim 

• Akvarium vid hamnen 

• Lyfta fram de fina seglingsmöjligheterna 

• Satsa på Volvo Ocean Race 

• Kultur vid havet 

 

 



Fokusområde 2: Skolan 
Motivering VARFÖR vi bör satsa extra på Skolan för att göra Varberg unikt 2025 

• Om Varberg har den bästa skolan och barnomsorgen är det en styrka för kommande generationer 

• Det lockar hit fler invånare 

• Bra för infrastrukturen 

• Kan vi få fler att satsa på utbildning så ger det förutsättningar för ett rikt näringsliv 

• Det är grunden för framtiden, individens och kommunens utveckling 

• Allt börjar med skolan! 

• Alla vill att barnen ska känna sig trygga i skolan och få en bra start i livet 

• Barn och ungdom är vår framtid, ska föra samhället vidare, därför ska vi ha bra skolor, så fixar de det övriga 

• En bra start i livet är en förutsättning för bra utveckling, skolan ska ge kunskap för att leva och försörja sig i framtiden, 
undvika att barn och ungdomar hamnar i missbruk etc. 

• Barnen är vår framtid 

• Bra skola och att man lär sig språket är förutsättning för jobb och fortsatt utveckling 

• Hjälp till barn med problem 

• Vi ska kunna sälja Varberg som Sveriges bästa skola 

• För att integrera barnen i samhället och att ge alla samma möjligheter oavsett var man bor 

• Lärartäthet 

• Utan en god utbildning och grund kan våra varbergare inte utveckla en stabil och trygg grund som ger arbete och 
vidareutbildning som i sin tur kan mynna ut i entreprenörskap och handel 

• En bara grund i utbildningen utvecklar människan och det ger friskare människor 

 

 

 



Fokusområde 2: Skolan 
Motivering VARFÖR vi bör satsa extra på Skolan för att göra Varberg unikt 2025 

• Att kunskap är grunden till allt annat 

• Ger trygga medborgare 

• Satsa på att Varberg blir unika på utbildning 

• Behövs olika alternativ, med olika inriktningar 

• Utifrån intressen och motivation för varje individ 

• Alla ska ha en likvärdig, men den behöver inte vara likformig 

• Att med kunskap kan kreativitet skapas och det är barnen som ska skapa Varberg och olika förmågor och kompetenser 

• Tillgänglighet och attitydförändring med olika möten med olika människor och globalt 

• Utbildning är grunden till allt 

• Kunskap är makt 

• Bra skola – lockar hit fler familjer 

• Grundskolan – personen formas här och ger förutsättningar i livet 

 

 



Fokusområde Skola  
-Förslag på HUR vi kan satsa extra på området 

• Ska vara mycket bra bemanning och lärartäthet 

• Bra lokaler med bra arbetsmiljö 

• Utveckla lärare och annan personal så att det blir status att jobba i skolan, ger större engagemang 

• Fortbildning i nya metoder för lärande och ny teknik, Varberg ligger efter andra kommuner  

• Profilera skolorna på landet, t.ex. äventyrspedagogik, barn kan skjutsas från staden till landsbygden 

• Skolmaten ska bli bättre, upphandla närproducerat 

• Entreprenörskap in tidigt, redan från åk 3 

• Campus som egen högskola 

• Profilera gymnasieutbildningar för att behålla och locka hit ungdomar 

• Forma lokalerna för eleverna,  inspirera till lärande 

• Fler yrkesgrupper i skolan, så att lärarna kan ägna sig åt undervisning 

• Praon tillbaka till skolan, så att eleverna kan få komma ut och pröva på 

• Bryt upp F-9 skolor, t.ex. F-3 eller F-6  

• Profilera skolor på intresseområden 

• Förbättra kvaliteten på skolorna, 0-tolerans mot mobbning, skolk, utanförskap, psykisk ohälsa 

• Öka kringpersonal på skolor 

• Arbeta på värderingar och beteendemönster, kunskapsfokusering 

• Se över lärartätheten och lönebildningen 

• God fysisk miljö 

 

 

 

 



Fokusområde Skola  
-Förslag på HUR vi kan satsa extra på området 

• Se till att målet om simkunnigheten för eleverna uppfylls, att lärarna själva tar reda på simkunnigheten, finns i läroplanen, 
gör en åtgärdsplan 

• Läxhjälp 

• Färre barn i förskolan, högre personaltäthet 

• Mer medel till förskola och skola 

• Lärarlegitimation 

• Fler män i verksamheten för de yngre åldrarna 

• Teknik- och naturvetenskapligt centrum för unga 

• Mer än strandpromenaden behövs för att locka lärare till Varberg! 

• Intensifiera samarbetet mellan skolan och näringslivet 

• Personer med näringslivsbakgrund i skolan, få in näringslivstankar i skolan, näringslivsdagar m.m. 

• Kvalitet på prao och praktikplatser 

• Privata skolor ska även kontrolleras och kunna sägas upp av kommunen för att garantera kvaliteten 

• Vuxenutbildning, kommunen måste ta större ansvar för utbildning hela livet 

• Campus fortsätta med sina högskolestudier 

• God arbetsmiljö för eleverna 

• Resurser ekonomiskt och personellt för bra inlärning 

• Årlig utvärdering och kvalitetssäkring på kommunal  nivå 

• Mindre klasser och där med mindre skolor vilket gör att eleverna blir tryggare 

• Kan vara lättare att ge elevanpassad undervisning, teoretisk och praktiskt 

• Ordning och arbetsro 

 

 

 

 

 

 



Fokusområde Skola  
-Förslag på HUR vi kan satsa extra på området 

• Rekrytera duktiga lärare 

• Rekrytera duktiga administratörer 

• Stimulera tillbättre språkkunskaper 

• Bättre möjligheter att komma tillbaka efter ett par år ute på arbete 

• Utbildade rektorer 

• Stimulerande utemiljö 

• Äventyrspedagogik på alla skolor i alla åldrar 

• Roligt att lära sig, mindre tvång och mera lust 

• Rusta lärarna i entreprenöriella kompetenser 

• Samverkan med omvärlden, givande och tagande. Lärmiljöer finns överallt 

• Hitta alternativ för lärare och rektorer som inte längre brinner för uppdraget 

• Digitala verktyg 

• Lärmiljöer utifrån intressen, lärstil och motivation 

• Minska traditionella skolstukturer, ex schema och organisation 

• Satsa mer på trygghet och skolhälsa 

• Högre krav på arbetslivserfarenhet före lärarutbildningen 

• Öka förståelsen för samhällsmedborgaren 

• Möta EU:s nyckelkompetenser för livslångt lärande 

• Låta skolan vara skolan och ägna sig åt undervisning 

 

 

 

 

 

 



Fokusområde Skola  
-Förslag på HUR vi kan satsa extra på området 

• Satsa på ett unikt område 

• Högre utbildade vikarier 

• Bättre fastanställda lärare 

• Fler lärare, pedagogiska lärare,  

• Satsa mer på arbetsmiljön i skolan 

• Högre löner så att läraryrket får högre status 

• Satsa mer på de begåvade eleverna 

• Fler utbyten med andra länder, även i grundskolan 

• Satsa mer pengar på läromedel och maten 

• Näringsriktig mat, närproducerat, att det alltid ska finnas specialkost till alla – kött till de som äter kött inte vara tvungen äta 
vegetariskt. 

• Fler studieresor 

• Att skolan ser trevligare ut 

• Bättre renoveringar, ej mögel 

• Mer integration i skolorna 

• Hjälpa barn med problem, mer specialklasser, mer stödresurser, ha två lärare i vissa ämnen - nivågruppera 

• Motverka mobbning 

• Trygghet och säkerhet till och från skolor och på skolor 

• Läxor på skoltid, läxläsning 

 

 

 

 

 

 



Fokusområde Skola  
-Förslag på HUR vi kan satsa extra på området 

• Gymnasiet, lärare kan vara på olika program 

• Möjligheter för alla, bättre kommunikationer till och från skolan 

• Följa skolverkets regler 

• Observationer på lärare 

• Få barnen bli mer positiva till skolan – ökad prestation Få in fler ungdomar i skolan, fler utflykter tillsammans, mer praktiskt i 
skolan, temaveckor, andra pedagogiska sätt, lärare som är bra på att lära ut  

• Entreprenörskap ska stimuleras i skolan, bygga upp entreprenörskap från grunden 

• Skolan är en del av samhället, aktörer ska bjudas in i skolan, skolan ska göra besök ut i samhället 

• Gedigna baskunskaper behövs 

• Gemensamt grepp entreprenörskap/skola 

• Vi måste vara kunskapsfokuserade för att överleva 

• Entreprenörskap i skolan spiller över på att man vill utbilda sig och ger förutsättningar för ett rikt näringsliv 

 

 

 

 

 



Fokusområde 3: Bostäder 
Motivering VARFÖR vi bör satsa extra på Bostäder för att göra Varberg unikt 2025 

• Varberg måste fortsätta växa, för att öka tillväxten 

• Arkitektur och estetiska värden är viktiga 

• För att öka möjligheten att flyta hit  

• För att öka servicen och utbudet för de som vill flytta hit 

• För att ungdomar, inflyttare måste få bättre möjligheter så att vi kan få igång flyttkedjan 

• Viktigt för att få kvalificerad arbetskraft, se till att folk kan flytta hit 

• Om vi har fler bostäder, flyttar fler in vilket ger mer skatteintäkter 

• För att kommunen ska kunna växa, utan bostäder ingen utveckling av kommunen  

• Attraherar ungdomar att bo kvar 

• Alla ska ha chans att välja boende, alla ska ha råd att bo 

• Bostaden är förutsättning för människors basala behov, kultur, studier m.m. 

• Det ska finnas bostäder för alla åldrar, så att unga kan stanna och bo i hela kommunen 

• Bostadsbristen hämmar kommunens fortsatta utveckling 

• Ungdomar tvingas bo hemma för länge 

• Ny arbetskraft får pendla, negativt för miljön 

• Känsla att bo för sig själv är utvecklande 

• Unga ska ha möjlighet att få bostad, boende för olika tidpunkter i livet, skapa rörlighet i boendet 

• Få hit ungdomarna och att de stannar att det inte blir en pensionärsstad 

• Locka pendlarna till Varberg 

 

 

 

 

 



Fokusområde 3: Bostäder 
Motivering VARFÖR vi bör satsa extra på Bostäder för att göra Varberg unikt 2025 

• Detta ger även påverkan på kommunikation, hamnorådet, turim, företagande, m fl 

• Kan man komma hemifrån i relativt tidig ålder så utvecklas man som entreprenör, ansvarsfull medborgare 

• Den nära kontakten mellan staden och vattnet är unik för Sverige 

• Stadskärnan och bostadsområdet ligger nära vattnet för att få den levande staden 

• Det rörliga frilufslivet, kulturen, natur, idrott upplevelsers skapar enorma möjligheter och det tillhör medborgarna 

• Sjöarna och stränderna inne i landet ger också liknande möjligheter 

 

 

 

 

 

 



Fokusområde Bostäder 
Förslag på HUR vi kan satsa extra på området 

• Flytta hamnen till Värö, bygg bostäder i hamnen, bygg integrerat med bostäder, handel, idrotts- och fritidsaktiviteter, 
restauranger, kulturaktiviteter 

• Flytande bostäder i hamnen 

• Fler studentbostäder 

• Fler hyresrätter i samhällena och i staden 

• Bättre kommunikationer inom bostadsområden och till landsbygden 

• Möjligheten att bygga på landsbygden måste förbättras 

• Utveckla och komplettera befintliga bostadsområden 

• Bank för tomter på landsbygden hos privata markägare/personer som vill sälja tomtmark 

• Småstadscharmen ska vara kvar och skapa ett bostadsområde i hamnen 

• Bygga klimatsmart 

• Hyresrätter för ungdomar och de som flyttar hit 

• Framtidens boende för 50+, med aktiviteter och service 

• Låt stadskärnan växa åt alla väderstreck 

• Levande bostadsområden, även med näringsverksamhet 

• Småskalighet i centrum 

• Utveckla konceptet Varbergsbostaden, typ lego, flexibelt modulbygge 

• Satsa på hållbara bostäder med ny teknik kopplat till miljö och energi 

• Billiga och små bostäder 

• Underlätta för generationsväxling 

• bostäder i hela kommunen 

• Hyresrätter 

 

 

 



Fokusområde Bostäder 
Förslag på HUR vi kan satsa extra på området 

• Bygga i de små orterna i kommunen 

• Mer tomtmark, inte stereotypa tomter, planera i tid, långsiktig planering 

• Höghus där höghus redan finns 

• Bygg flexibelt med flyttbara väggar 

• Ska man bygga billigt måste man bygga mycket 

• Bygg i hamnområdet 

• Grönområden runt husen, syns för lite idag 

• Hus med service t.ex. Bovieran, och gemensamma utrymmen, även utanför Varbergs stad 

• Lägenheter med enklare standard, t.ex. som studentlägenheter 

• Flytta Stena till Skäret, planlägg för bostäder, kontor, handel jfr. Helsingborg 

• Bättre kommunal planering för byggande, tillhandahålla mark för byggande 

• Underlätta för privat byggande, förenkla ändring av byggplaner 

• Klimatsmarta områden, bästa livsplatsen 2025 

• Skapa hela bostadskarriärer, skiftande boende för olika åldersgrupper, skapa incitament för äldre att flytta från sina villor, 
instegsbostäder för yngre, variation i bostadsområdena 

• Samverka med arbetslivet för att möta bostadsbehovet 

• Utlokalisera offentliga verksamheter till tätorterna, möjliggör bostäder i centrum 

• Skapa incitament för att bo på landsbygden, arbetsmöjligheter och transporter 

• Strategi för fler bostäder på landsbygden 

• Utveckla förnyelsebar energi, använd hustaken för solenergi 

• Utnyttja våra sopor för vår egen energi 

• Möjlighet att bygga på natursköna områden 

 



Fokusområde Bostäder 
Förslag på HUR vi kan satsa extra på området 

• I hela kommunens område skapa bästa möjliga markanvändning 

• Bygg vid havet 

• Fler små och billiga hyresrätter för ungdomar 

• Bygga lägenheter i småorterna utanför staden och på landsbygden 

• Kommunala tomter på landsbygden 

• Bygga energieffektivt, passivhus  

• Reklam/information så att man som nyinflyttad kan hitta bostad hos olika fastighetsägare 

• Bygg bostäder med handel, kontor i hamnen 

• Kommunen måste våga sälja mark till privata aktörer 

• Bostäder med handel, kontor i gamla Sweda 

• Bra bostäder för funktionshindrade 

• Hiss gör det möjligt för äldre och funktionshindrade att bo i lägenheterna 

• Unika bostäder utmed havet/hamnen 

• Bygga fler höghus i en yttre ring, spara stranden 

• Varierad bebyggelse för att passa så många som möjligt 

• Bostäder med enklare standard för yngre och äldre 

• Utveckla befintliga byggnader, t.ex. Håsten och Sörse 

• Styra VBAB så att deras hyresgäster skriver sig i Varberg 

• Anordna Bomässa 2020 – eller när järnvägen är nergrävd 

• Öka utbudet av bostäder genom att bygga mycket 

• Bomässa 2020 kring innerhamnen 

• Bostäder på mindre orter, alla vill inte bo i centrum 

 

 

 

 



Fokusområde Bostäder 
Förslag på HUR vi kan satsa extra på området 

• Bygga fler hyreslägenheter 

• Bostäder med enklare standard, bostäder med generationsboende, valmöjligheter 

• Anpassa bebyggelsen i centrum, bibehålla låga byggnader 

• Små bostäder med enklare standard och gemensamman utrymmen 

• Äldreboende integrerat med förskola, skola, fritids, t.ex. Bovieran, så att äldre kan vara en resurs i verksamheterna 

• Förtätning i staden med höga hus i centrala lägen och havsutsikt 

• Släpp in privata byggherrar i centrum 

• Behålla det unika i centrum, expansion i ytterområden/centrumnära områden med varierad bebyggelse, inkl. gamla 
områden med industrier, t.ex. järnvägs- och hamnområdet 

• Bygg ovanpå industrier 

• Satsa på tätorter utanför staden 

• Mer möjligheter att få bygga varierat på landsbygden 

• Den centrala delen av staden måste få växa 

• Bygg riktigt högt på något område med cykelavstånd till centrum 

• Låt ungdomar stå i bostadskön från 16 års ålder 

• Bygga ut i kanterna, kan växa ut mot Läjet 

• Flytta tunnelmynningen längre söderut till Hamra, så får man mycket mark för varierad byggnation 

• Se till att det går att producera hyresrätter till humana priser 

• Större inslag av små lägenheter 

• Alla nybyggen av bostadsrätter i Varberg bör avsätta en viss del som hyresrätter, ägarlägenheter, även i samma hus 

• När man bygger nya kvarter ska man tänker på att ”hus ska vara en del av det offentliga rummet” öppna och tillgängliga 

• Nya byggnader i stadskärnan ska vara intressanta (arkitektur och utformning)  

 

 

 



Fokusområde Bostäder 
Förslag på HUR vi kan satsa extra på området 

• Fler ägarlägenheter 

• Inte förbygger sig inne i stadskärnan, håller kvar den intima känslan, behålla själen i stan 

• Skapa bra studentboenden och unga 

• Små hyreslägenheter centralt och i byarna 

• Bygg energisnålt och miljömässigt 

• Tänka helhet, sambygga för både små och stora. Tänk på ålderblandade områden samt olika aktiviteter ex, promenadstråk 
utomhusgym, löparrunda, parkbänkar, lekplatser. Locka olika åldrar. Det ökar barnantalet – skola, vårdcentraler mm 

• Stötta de som säljer sina boenden att hitta nytt boende ex hyresrätter, köföreträde, kösystem för försäljning av villa 

• Entreprenörtävlingar 

• Bygga fler radhus 

• Tillåter samma upplåtelse 

• Använd inte alla unika platser i Varberg 

• Självbyggeri 

• Arkitektur i världsklass 

– Kommunen bör skriva ett arkitekturpolitiskt program 

– När man gör nya planer – gör gestaltningsprogram alltid 

– Arkitekttävlingar 

• Bygg bostäder i hela kommunen 

• Fler hyresrätter 

• Bostäder på mindre orter, alla vill inte bo i centrum 

• Bättre kollektivtrafik underlättar för boende utanför staden 

• Estetisk hög klass på det som byggs, Varberg arkitektoniskt utflyktsmål 

 

 

 

 

 

 



Fokusområde 4: Turism 
Motivering VARFÖR vi bör satsa extra på Turism för att göra Varberg unikt 2025 

• Turismen är en bra mätare på om man gjort ett bra arbete mot Vision 2025 

• Högt utvecklad turism ger arbetstillfällen, handel, entreprenörskap, kräver kvalificerad utbildning, kräver fler bostäder, kräver 
bättre kommunikation 

• Eftersom Varberg har det unika läget och närheten med havet, stränderna, stadskärnan och naturen så kan vi verkligen sticka 
ut 

• Vi får in många andra bitar, havs- och strandlivet, fler arbetstillfällen, idrotts och kurortskänslan, trevlig stadskärna, hamnen 

• Får en engagerad befolkning, alla känner någon som vill turista, eller kanske vill starta ett företag 

• Kan vi  utmana Sthlm och Gbg när det gäller bästa sommarstad sticker vi verkligen ut 

• Då satsar vi samtidigt på havet och stränderna, kultur och nöjeslivet, kurorten, utveckla hamnen, stadskärnan, 
arbetsmöjligheter mm och vi ökar tillväxten vilket ger mer skatteintäkter  

• För att om folk kommer hit och trivs kommer de tillbaka med kunskaper och möjligheter 

• Skapar jobb åt ungdomar 

• Får staden att vakna till liv 

• Det är något VBG kan satsa mer på 

• Ger arbetsmöjligheter 

• Många andra områden kommer in här 

• Det gör staden levande 

• Vbg har förutsättningarna för att bli större här 

• Leder till ökad ekonomi 

• Mer kända i världen 

• Ge Vbg en internationell status 

 

 

 

 



Fokusområde Turism 
-Förslag på HUR vi kan satsa extra på området 

• Satsa på turism på landsbyggden 

• Förlänga säsongen, evenemang, uteserveringar m.m. När har övriga Europa semester? Anpassa efter dom! 

• Mer evenemang som Coastal Culture med stöttning från kommunen. Mall för andra evenemang 

• Medveten, genomtänkt, kontinuerlig destinationsutveckling, där alla parter medverkar inom alla områden, jfr. Åre, Glasriket, 
Jukkasjärvi  

• Mer och bättre marknadsföring  

• Bilfri stadskärna, många mindre bussar, fler strandtåg på större område för att göra det mysigt för oss och turisterna 

• Café, restaurang, konferenslokal nära havet 

• Utveckla cykelstaden/cykelkommunen 

• Låne/hyr cyklar vi stationen och att antal fler strategiska ställen 

• Utveckla kulturen, t.ex. konstmuseum 

• Utveckla simstadion, året runt, bygg restaurang 

• Utveckla turismen på landsbygden 

• Marknadsföring av kulturminnesförklarade byggnader i staden 

• Text på olika språk, även blindskrift 

• Varberg som kryssningsdestination 

• Stadskärnan ska nå ner till havet 

• Lyhörd för vad turisterna efterfrågar undersökningar 

• Bjuda in nya aktörer att etablera sig 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fokusområde Turism 
-Förslag på HUR vi kan satsa extra på området 

• Marknadsföring av mindre, udda aktiviteter t.ex. veteranbilar 

• Utveckla tillgänglighetsguiden för personer med funktionsnedsättningar på flera språk, kan vara för alla turister 

• Snygga upp norra järnvägsinfarten till Varberg! 

• Gör om hela området till något lockande och attraktivt.  Restauranger, parker, boende kultur, nöjesliv 

• Höj skatten för alla utom pensionärerna. Satsa på ”stora” lockande gratiskonserter v, 27-32! Varberg 
Turiststaden!/Evenemangsstaden!/Konsertstaden/ 

• Utveckla Varberg som åretruntstad 

• Marknadsföra Spa-staden, kulturstaden, eventstaden, idrottsstaden mm 

• Bygga fler friskvårdsmöjligheter som är tillgängliga för alla gratis, utomhusgym,  bygga om, tänk nytt, simstadion och 
stenbrottet till en stor rekreationsyta/stråk som binder samman från Getterön till Läjet med belysning, lättpromenerat 

• Nytt aktivitetshus vid vattnet, utsikt över stranden och fästningen, äventyrsbad, tävlingssim, rekreationssim och surfcentrum 

• Surfliften 

• Soldäck på piren 

• Belysning hela strandpromenaden 

• Fler evenemang 

• Öka nöjeslivet genom fler evenemang för att locka fler målgrupper 

• Hotell och boende som är lite utanför centrum för bättre priser 

• Större möjligheter till övernattning 

• Bättre kommunikationer för att öka möjligheter till övernattning lite utanför centrum 

• Bättre på att marknadsföra det som inte ligger i centrum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fokusområde Turism 
-Förslag på HUR vi kan satsa extra på området 

• Utveckla frilufsanläggningen i Åkulla 

• Hitta nya sätt att marknadsföra sig 

• Nytt museum som inte finns i Sverige, kartlägg vad som finns på andra ställen och välj något annat 

• Utveckla fästningen och det landmärke vi har i den, levande fästning 

• Socitetsparken och parkeringen framför som entré till staden, 

• Bygg bort tågspåret 

• Bättre gästhamnar i centrum och flytta hamnen. Färjan en liten bit och resten av hamnen längre 

• Bygg ut hamnorådet och gör det pulserande 

• Använd ett turismöga 

• Bygg friidrottshall, ishall mm 

•  Inte klaga på de turister man har 

• Öka tillgängligheten med buss och tåg 

• En nationell flygplats 

• Bygga ut surfparken att det passar fler, surfliften 

• Bredare marknadsföring än Varberg.se 

• Synliggör upplevelseguide både digitalt och i pappersformat som finns överallt, affärer, bensinstationer mm 

• Guidade bussresor, båt 

• Appar, för sevärdigheter  mm 

• Lånecyklar 

• Företagen utifrån kommer in till stan 

• Utöka och utveckla torsdagskvällarna på torget så att de lockat in folk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fokusområde Turism 
-Förslag på HUR vi kan satsa extra på området 

• Saluhall i centrum 

• Satsa på kulturturism, Ny Varberg 

• Nya hotell 

• Camping i inlandet 

• Bygg ut gästhamnen i centrum 

• Skatepark 

• Om bor på hotell – få ett gratis inträde till något 

• Bättre skyltning 

• Mer småbussar i innerstan 

• Gör det känt hur man parkerat, var och att det är gratis 

• Fler torgdagar på sommaren 

• För mycket sten längs strandpromenaden, bygg t ex café och byggnad 

• Större tillgång till glass längst strandpromenaden 

• Mer vattenaktiviteter, trampbåtar, hopptorn, kanoter mm 

• Ta bort nakenbadet i centrum och göra det öppet för alla 

• Öka tillgängligheten för att turisterna kan komma hit – kommunikationerna 

• Göra Vbg levande på sommaren, utöka aktiviteter – teater, konserter, Guidade turer, Events, idrottsaktiviteter, nattlivet och 
nöjesliv för både äldre och yngre, strandturneringar, strandfest, centrala delen av strandpromenaden 

• Marknadsför staden mer, ex vindsurfingen, Reklam för Vbg som turismstad, sommarstad 

• Satsa på havet och stränderna mer – mer jippon vid havet, utomhusgym, hotell närmare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fokusområde Turism 
-Förslag på HUR vi kan satsa extra på området 

• Havet med havsutsikt 

• Fler hotell, hamnområdet, Getterön, lågbudget 

• Cykelstationer inne i staden, lånecyklar 

• Finare stränder – renare 

• Fler campingar 

• Café, glasskiosk längs strandpromenaden, uteserveringar 

• Arrangemang på vintern 

• Få hit Subways, hamburgerestaurang i stan 

• Snygga till vägen till Getterön och kring järnvägen, hamnområdet, flytta handeldelen, göra hamnen större i stan 

• Utveckla Funcity 

• Satsa på hamnområdet 

• Fler vinteraktiviteter, inomhusevents, mer idrottscuper 

• Natur i parken, gör Engelska parken ännu bättre, en ny park 

• Havspark, surflift 

• Ny station eller fräscha till den 

• Getterön flygplats större, nationell 

• Utöka shoppingutbudet 

• Behåll småstadscharmen 

• Använda en turist öga 

• Åretruntturismen, där turisten kanske blir Varbergare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fokusområde 5: Handel, entreprenörskap och företagsanda 
Motivering VARFÖR vi bör satsa extra på Handel för att göra Varberg unikt 2025 

• För att det skapar arbetstillfällen och skatteintäkter, som ger möjlighet att utveckla alla områden 

• För att få unga människor till att  våga starta företag 

• Tänk att Varberg 2025 är känt i hela landet för att vara den kommun som det är lättast, mest välkomnande och minst 
byråkratiskt att starta och driva företag i 

• Ha en fortsatt tillväxt – fortsatt tillväxt bidrar till fler arbetsmöjligheter, levande stadskärna och landsbygd, rikt kultur- och 
nöjesliv men ställer då krav på skola, omsorg, kommunikationer, bostäder och medborgarinflytande 

• Skapa bättre förutsättningar för småföretagande i hela kommunen under hela året, kommunen underlätta med lokaler och 
enkel administration 

• Transportmöjligheter till företagen 

• Remittera till Marknad Varberg och centrumgruppen vid planering och handel i centrum 

• Kommunen ska anlita oberoende konsult för att bedöma nyetableringar av företag 

• Planlagd mark ska ligga färdigt för företag 

• Kommunal eller privat drift? 

• Mål för att starta, driva, etablera företag både för landsbygd och stad 

• Entreprenörskap i skolan, börja i grundskolan, fortsätt i gymnasiet och på högskolan 

• Fortsätta med Inkubatorverksamheten 

• Fler nätverk för företagare 

• Någon spindel i nätet för de som vill starta företag, samla all information privat/kommunalt 

• Tillväxt skapar välstånd för alla i kommunen, fler företag, fler arbetstillfällen, fler som betalar skatt, fler som mår bra 

• Balanserad tillväxttakt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Entreprenörskap = alla kommuninvånare gör sitt bästa, både egna företagare och anställda 



Fokusområde 5: Handel, entreprenörskap och företagsanda 
Motivering VARFÖR vi bör satsa extra på Handel för att göra Varberg unikt 2025 

• Ha en bra kombinationen järnväg – hamn  

• Få en bra näringspolitik med utvecklad turism 

• Det är en motor som är förutsättning för en positiv utveckling av kommunen, för infrastruktur m.m. 

• Skapar arbeten, skatteintäkter  

• Arbetstillfälle och företag skapar skattekronor som kan nyttja till att utveckla de andra områdena 

• Skapar sysselsättning och utveckling i kommunen 

• Ger kommunen resurser att utveckla andra områden 

• När vi satsar på andra områden gör vi Varberg till en attraktiv boendekommun 

• Avgörande för att bibehålla Varberg som ett spännande turistmål 

• Entreprenörskap = alla kommuninvånare gör sitt bästa, både egna företagare och anställda 



Fokusområde Handel och entreprenörskap 
-Förslag på HUR vi kan satsa extra på området 

• Täta möten mellan kommun och företagare för allmänna diskussioner 

• Underlätta ansökningar för tillstånd 

• Hitta nya alternativa marker för lokaler 

• Utse en företagsrekryterare som talar om för externa företag vad Varberg har att erbjuda 

• Underlätta för att skapa nya handelsområden, ex ny galleria i järnverksparken, bygga ut centrum ner mot hamnen, bygga ut 
campus med program som rör handel och entreprenörskap 

• Ett företagarhus med mötesplatser för att växa, byta fokus, skapa nya innovationer en möjlighet till coachning lokal 
utrustning och konferens 

• Behovsanpassad företagsutveckling 

• Mer riktade utbildningar, ex styrelse och export 

• Gör det lättare för ungdomar att starta eget, kvinnor och invandrare. Uppgradera nyföretagarcentrum, göra det mer 
tillgängligt 

• Ägarskiftesstöd 

• Hur vill man bevara att ligga i topp som tillväxtkommun 

• Torghandel inomhus 

• Flytta systembolaget eller öppna ett nytt 

• Asfaltera flygplatsen 

• Motorväg mellan Varberg – Borås 

• Fler torgdagar 

• Ta hit fler olika företag, ex teknikföretag 

• Bredare restaurangutbud 

• Saluhallen i centrum 

• Längre öppettider i affärerna 

 

 



Fokusområde Handel, entreprenörskap och företagsanda 

-Förslag på HUR vi kan satsa extra på området 

• Värna om våra större arbetsplaster vi har i kommunen, bjuda in dem till de forum som finns 

• Locka större företagare till Varberg 

• Skapa och öppna upp mötesplatser för företagare att träffas, mångfalden – nya, gamla 

• Premiera mångfalden än några få stora 

• Hitta former att samarbeta mellan kommun och företag, skapa en dialog 

• Kommunledningen bör knyta till sig kunskap från företagsledare och yngre personer med initiativ och entreprenörsanda 

• Göra om Gerlachs hallar till ett företagscenter 

• Planera för fler affärs- och kontorslokaler 

• Gör det snyggare till de aktörer som finns inne i stan, fokusera på uttrycken – estetiskt 

• Kommunen behöver mer mark för att kunna erbjuda mer mark öster ut 

• Göra det lättare att starta eget 

• Snabbare processer och få tillstånd vid nyproduktion 

• Profilera med teknikföretag 

• Marknads Varbergs organisation och inriktning behöver utvecklas och öppnas upp, i dagsläget alldeles för inriktade på egna 
företagare och centrum 

• Lilla Varberg, ett jättestort område där det ska kunna bo 5 – 10 000 människor där boende affärer, omsorg, kontor finns 
samlat gärna relativt nära befintliga Varbergs centrum. Industrin kan ligga utanför 

• Utnyttja industrimarken bättre enligt Manhattanstrukturen 

• Tidigt i skolåren införa entreprenörskap 

• Fler kategorier till Varbergsgalan 

• Att kommunen ska skriva mer om knoppföretag och stödja dem 

 

 

 



Fokusområde Handel, entreprenörskap och företagsanda 

-Förslag på HUR vi kan satsa extra på området 

• Levande innerhamn 

• Snabbare bygglovshantering, bättre service för att underlätta för företag 

• Levande innerstad, möjliggöra en levande affärsmiljö, rätt mix av bostäder för alla och affärer 

• Entreprenörskola för offentliganställda: service och bemötande 

• Kommunen ska verka för att sammankoppla skolan med näringslivet, mer teknikorienterade utbildningar, från förskolan till 
gymnasiet 

• Näringslivscenter som tänker på hela näringslivet, inte bara handel 

• Industrimark, Varberg lära av Värnamo, alltid tillgänglig mark 

• Gynna lokala leverantörer, närproducerat, t.ex. jordbruksprodukter 

• Gynna närproducerat för att hålla landskapet levande, undvika förbuskning 

• Kommunens service förbättras, jämför Skatteverket 

• Systembolag i utkanten av staden för att slippa köra in till centrum 

 

 

 



Fokusområde 6: Arbetsmöjligheter 
Motivering VARFÖR vi bör satsa extra på Arbetsmöjligheter för att göra Varberg unikt 2025 

• För att det ger mer skatteintäkter  

• Det är grundförutsättningen för att människor ska kunna bo, arbeta och utvecklas i kommunen 

• För att mer differentierat näringsliv ger större möjligheter och trygghet för medborgarna 

• Det är grunden för tillväxt 

• Affärsverksamheten är motorn i en kommun, intellektuellt och försörjningsmässigt, och en förutsättning för att attrahera 
drivande människor att vilja leva och bo i kommunen 

• Skapa det nya samhället för nya former av arbete och sysselsättning 

• Få ett brett utbud av arbete och sysselsättning i kombination med det goda livet 

• Utveckling för alla åldrar 

• Få ett verkligt kunskapssamhälle 

• Få god livskvalitet fysiskt och mentalt 

• Öka utväxlingen av stadskärnan 

• Människor i alla åldrar mår bra av att arbeta 

• Integration och mångfalden lyfts in på ett positivt sätt  

• Synergieffekter: språkkunskaper utvecklas snabbare så att man får en plats i samhället 

• Godare hälsa fysiskt och psykiskt 

• Billigare sjukvård, lägre socialbidragskostnader 

• Högre skatteintäkter för att göra andra delar i fokusområdena 

• Vi bygger upp bättre självkänsla och självförtroende 

• Våra barn och ungdomar mår bättre genom att föräldrarna har ett bra arbetsliv 

 

 

 

 

 

 

 



Fokusområde 6: Arbetsmöjligheter 
Motivering VARFÖR vi bör satsa extra på Arbetsmöjligheter för att göra Varberg unikt 2025 

• Delar vi på arbetsuppgifter, så behöver de som arbetar inte slita ut sig, gå i väggen 

• Viktigit så man kan få ett jobb efter skolan 

• Ultimata staden om arb. Löshet är så låg som möjligt 

• Fler vill bo kvar om man får jobb 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fokusområde Arbetsmöjligheter 
-Förslag på HUR vi kan satsa extra på området 

• Mentorskap för unga entreprenörer 

• Skapa etableringsmöjligheter: t.ex. lokaler, företagshotell 

• Utveckla Marknad Varbergs arbete, skapa vi-känsla mellan företagare 

• Utveckla Campus till en egen högskola för att få avknoppning till nya företag och för att få studenter att stanna på orten 

• Skapa nätverk för besöksnäringen på landsbygden, ger arbetstillfällen 

• Skapa ett företagscentrum i Consiliumfastigheten, kuvösverksamhet för nya företag, mentorsystem, aktiviteter för ungdomar 
och arbetslösa, värderingsgrupper, må-bra-grupper o.s.v. 

• Tomter för industri och service 

• Utveckling av handelshamnen för att få en bra infrastruktur  

• Förbättra infrastrukturen, tåg, tunnel, hamnområdet 

• Satsa på åretrunt turism 

• Satsa på en kunskapsbank, där Campus har en viktig roll 

• Släppa in funktionshindrade i arbetslivet 

• Kompetensutveckling för att få förståelse för funktionshindrade 

• Mer resurser till vård och omsorg 

• Sciencepark, jämför Jönköping 

• Gymnasieskolan får mer praktiska inriktningar, ge unga bra praktikplatser så får de lättare jobb 

• Praktikplatser för unga arbetslösa 

• Psykosociala aspekter av arbetslöshet och utanförskap måste beaktas 

• Läxhjälp i grundskolan, ger mer arbetstillfällen, utveckla frivilligverksamheten på flera områden 

 

 

 

 



Fokusområde Arbetsmöjligheter 
-Förslag på HUR vi kan satsa extra på området 

• Utveckla EMC (Energi- och miljöcentrum), bli Sveriges energikommun nummer ett 

• Utökad roll för Marknad Varberg 

• Ge folk möjlighet att satsa på deras jobb, läsa vidare, att få tillbaka något på att man vill utvecklas. 

• Skapa unika jobb 

• Fler feriearbeten 

• Öka kollektivtrafiken, bättre kommunikationer 

• Förbättra att kunna få feriejobb utan jobb 

• Inför prao 

• Ge möjlighet till unga och äldre att få nya jobb 

• Satsa på turism, vård, mm.  

• Uppmuntra entreprenörskap 

• Stödja småföretag 

• Billigare och enklare att anställa folk 

• Specialisera sig på en speciell industri - expertkunskap 

• Ingen kvotering 

• Ge bidrag till företag som anställer unga 

• Lägga mer intresse på dem som visar intresse för att vilja ha ett jobb 

• Göra arbetssökande mer enkelt – lättare för företag att hitta kompetensen 

• Internetschema på sommarjobb så alla har möjlighet att få ett 

• Samförstånd mellan kommun och företag (Marknad Varberg) för att få ett ansvarstagande från alla parter så att kommunen 
utvecklas för alla kommuninvånare och besökare 

 

 

 

 



Fokusområde 7: Levande stadskärna 
Motivering VARFÖR vi bör satsa extra på Levande stadskärna för att göra Varberg unikt 2025 

• En levande stadskärna är navet för att Varberg ska vara en levande, trygg och hälsofrämjande plats att bo och leva i. 

• Det ska vara attraktivt att åka till Varberg, ett mål att åka till 

• Det är kommunens hjärta och marknadsplats, där människor och verksamheter möts 

• Bevara ett centrum för att utveckla bostäder, företagande, handel, kommunikationer åt olika håll 

• Ha en mötesplats för invånare och turister 

• Närhet till havet gör centrum unikt 

• Kulturhistoriskt intressant med utvecklingspotential 

• Flyttad handels hamn ger expansionsmöjligheter 

• Stadskärnan definierar Varberg 

• Möjlighet att bevara småskaligheten och få storstadens fördelar 

• Levande stadskärna påverkar andra viktiga fokusområden 

• Vacker stadskärna bidrar till inflyttning och fler företag 

• Öka turism och öka näringsidkarna 

• Stadens själ finns i stadskärnan tillsammans med närheten till havet 

• Turismen och för att locka folk att bosätta sig i Varberg 

• Göra det attraktivt för näringslivet att komma till Varberg 

 

 



Fokusområde Levande stadskärna 
-Förslag på HUR vi kan satsa extra på området 

• Lösa trafikproblemen, bl.a. Västra Vallgatan 

• Inga höghus i staden 

• Torghandeln utvecklas, fler dagar per vecka 

• Planera nu för området från Fregatten och norrut, bo, arbete, fritid 

• Bygg inte köpcentra utanför staden 

• Konststråk, musikstråk 

• Bilfritt i centrum 

• Utnyttja och marknadsför vårt nya kulturhus under idrotts- evenemang 

• Regelbundna, återkommande evenemang t.ex. utställningar, öppna konserter 

• Politiker och tjänstemän - gör studiebesök hos andra bra exempel, t.ex. stadsmiljö 

• Absolut behålla stationen i centrum 

• Tänka till ang. trafikföringen i nord-sydlig riktning 

• Muddra vallgraven och gör den till gästhamn 

• Flytta handelshamnen till Värö eller annan plats, möjliggör boende handel, vandringsstråk till Getterön, större unikt och 
levande centrum, fisketorg/saluhall vid hamnen, mötesplats för båtturister, restaurang, kultur 

• En levande hamn i Värö vitaliserar området där – levande landsbygd 

• Mer havsnära touch åt centrum 

• Smälta in havet i handels- och restaurangcentrum 

• Utveckla parker och grönområden i centrum, nagga inte befintliga i kanten 

• Begränsa hamnverksamheten till det som gäller befintlig verksamhet 

• Peka ut miljöer som har starkt bevarandeintresse 

• Ta bort sådant som inte behöver vara i centrum, t.ex. lager 

 

 

 



Fokusområde Levande stadskärna 
-Förslag på HUR vi kan satsa extra på området 

• Parkeringsmöjligheter i utkanten av centrum 

• Minipendel  

• P-garage i källaren i nya flerbostadshus och andra fastigheter 

• Handel och butiker i markplan, t.ex. kv. Postmästaren 

• Bygg på höjden i centrum, så att man får fler bostäder men inte så att man utestänger solen 

• Jobba med sociotopkartor, hur ytor används och hur folk rör sig  

• Aktiviteter för ungdomar, där de rör sig och befinner sig 

• Tidsenlig handelspolicy 

• Så mycket som möjlighet mellan vallgatorna 

• Bygg och utveckla hotell, bl.a. för att klara större arrangemang 

• Klass på idrottsarenor, så att de håller för nationella och internationella arrangemang 

• Utrymme för showrooms  

• Inget externt köpcentrum 

• Bredare utbud av restauranger och caféer samt öppettider 

• Snabbare handläggningstider i kommunen för tillstånd 

• Öppna stadsauktioner 

• Saluhall i centrum 

• Skapa aktiviteter i Rådhuset för barn och ungdom 

• Flytta systembolaget 

• Värna och uppmuntra torghandeln 

• Gör karuseller och hoppborgar gratis 

 

 

 

 



Fokusområde Levande stadskärna 
-Förslag på HUR vi kan satsa extra på området 

• Bygg fler små hyresrätter inne i stan 

• Behåll stationen i stan och behåll butikerna i stan 

• Bilfritt i centrum 

• Lånecyklar 

• Fler matbutiker i centrum 

• Fler grönområden och gemensamma odlingar 

• En stor bra lekplats för alla åldrar vid Socitén 

• Blanda nya fastigheter med modern arkitektur med gamla fasigheter med kompetent byggnadsvård, mixa gammalt med nytt 

• Ha en principiell arkitektur när man bygger nytt, första våning handel, våning två – fyra boende 

• Utöka stadskärnan, gamlebyskolan, bensinstationstomten (gamla Q8) och triangeln vid Södra vägen, mixen och Ringvägen. 
Bygg inte bostäder kontor etc, det ska vara en levande miljö med aktiviteter där många människor rör sig, skatepark, 
akvarium, klätterställningar mm 

• Behåll detaljhandel i centrum 

• Förlägg volymhandel och handel med skrymmande varor i centrum 

• Utöka restaurangerna i centrum. Både fler och mångfald.  

• Fler konditorier med längre öppettider 

• Restaurang på fästningen 

• Bygga ut centrum mot hamnen och bygg ihop dem 

• Öppet nätverk inne i centrum 

• Järnvägen  i en tunnel, passa på att gräv ner parkeringsplatser på samma gång, för att få loss attraktiv mark 

• Småskalighet och mångfald i hamnen 

• Flytta systembolaget till annat ställe i centrum eller bygg ytterligare ett 

 

 

 

 



Fokusområde Levande stadskärna 
-Förslag på HUR vi kan satsa extra på området 

• Använda torget mer, aktiviteter, kulturellt utbud 

• Fortsätter tillgänglighetsutbyggnaden på trottoarer. Gräv ner värmeslingor inne i centrum. Utnyttja spillvärmen från Värö 
bruk 

• Modeller på hur stadskärnan ser ut och hur den är planerad i framtiden 

• Utöka speakers corner, 

• Varbergs torg ska bli världens största avståndskarta. Alla stenar förses med en platta där det står avstånd i mil till en viss plats 
varje sten sponsrar av person/företag som får sitt  namn på plattan 

• Flytta hamnen ut till Värö 

• Snabba på arbetet med trafik och parkeringsplatser 

• Bygg restaurang på bottenplan på Rådhuset vid torget 

• Bevara unika och vackra hus 

• Småskalighet, levande stadsbygd 

• Handel och aktiviteter i stadskärnan, torghandel 

• Inga köpcentra utanför staden 

• Bevara och utveckla en levande stadskärna, handel, kultur, tillgänglighet för alla 

 

 

 

 

 



Fokusområde 8: Varbergs hamn 
Motivering VARFÖR vi bör satsa extra på Varbergs hamn för att göra Varberg unikt 2025 

• Viktigt att satsa på ett område som kan ge upplevelser, kultur, aktiviteter, arkitektur, konst för hållbar tillväxt (miljö, social 
och ekonomisk hållbarhet) 

• Öka turismen genom att satsa på vad hamnområdet kan erbjuda 

• För att Varberg är staden vid havet 

• Det stora området behöver vitaliseras för annat ändamål, vilket skulle bli en motor för stadskärnan och hela kommunen 

• Om vi flyttar handels hamnen, då vi blir unika i Sverige med: 
– Promenadavstånd från centrum till ett estetiskt attraktivt hamnområde  

– Förbättrad miljö i centrum 

– Förbättrad trafiksituation i centrum 

– Naturupplevelse centrum – Getterön  

– Fler arbetstillfällen 

– Lösa boendeproblematiken 

– Besöksnäringen kan expandera 

– Behålla centrumhandeln  

– En central marina/småbåtshamn 

• Det ligger en hamn mitt i staden som kan användas på annat sätt 

• Hamnen är en stoppkloss för stadens utveckling och hela kuststräckan 

• För att hamnen är stadens lunga, allt dras till vattnet. Vi är en sommarstad och befolkningen ökar med 100% på sommaren. 

• Det drar med sig intresse av stan för övrigt, entreprenörskap 

• Öka värdet på Varbergs ansikte och kärna 

• Varberg med sitt läge har en unik möjlighet att skapa en ännu mer levande stadskärna och innerstad 

• För att få ihop staden med hamnen när spåret är borta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fokusområde Varbergs hamn 
-Förslag på HUR vi kan satsa extra på området 

• Varberg ska växa så mycket som möjligt ut mot havet, effekter in mot innerstaden, levande stadskärna med bostäder och 
verksamheter 

• Hela industrihamnen och färjan flyttas till Väro, kanske ha kvar färjan i närheten av nytt resecentrum 

• Bomässa 2025 i hamnområdet 

• Bygg en bro eller tunnel från nya stationen till färjan 

• Flytta industrihamnen till Värö 

• Färjan kan vara kvar för att fördjupa turismen, skapa ett resecentrum 

• Badbåtar till badplatserna, ta båten från stan  

• Ta bort vapenexporten från Varbergs hamn 

• Flytta Stena terminalen mot Getterövägen/till Farehamnen, gångavstånd till nya hamnområdet med boende och serveringar 

• Skapa möjligheter för mindre kryssningsfartyg 

• Flytta järnvägen österut 

• Gör hamnen till Blå flagg 

• Tunnelmynningen flyttas längre norrut för att kunna bygga staden över tunneln 

• Hamnen kvar i centrum, viktigt för näringslivet 

• Inre delarna av hamnen utvecklas enligt Helsingborg, yttre delar utvecklas som natur 

• Hotellbåtar som kan knytas till turismen 

• Inga bostäder i innerhamnen, ska var till för alla med serveringar, affärer, kultur- och nöjesliv 

• Mer bryggor vid småbåtshamnen 

 



Fokusområde Varbergs hamn 
-Förslag på HUR vi kan satsa extra på området 

• Bygga ut småbåtshamnen 

• Låt centrum växa ner mot hamnen och havet 

• Levande hamnområde 

• Turistbåtar till attraktiva ställen  

• Butiker och restauranger nere i hamnen 

• Flytta hela lasthamnen norr ut för att få plats med restauranger och butiker  

• Att utveckla småbåtshamnen, göra den större, att uppfylla alla krav, allt från bensinstation till miljövänlighet. 

• Bostäder i hamnen 

• Gräv ner järnvägen 

• Gör det till ett vackert området, miljövänligt mm 

• Levande året runt, tex julmarknad, åretruntbutiker 

• Kvarterskänsla, mer ”gamla stan” 

• Mötesplatser 

• Ungdomsgård 

• Fiskmarknad 

 



Fokusområde 9: Idrott och fritid 
Motivering VARFÖR vi bör satsa extra på Idrott och fritid för att göra Varberg unikt 2025 

• För att skapa en meningsfull tillvaro för alla 

• Ger positiva effekter för hälsan för alla medborgare inom alla områden 

• Det ärr positivt både på elitnivå (varumärkesbärare) och för motionsnivå  

• Varberg som kuststad,  har världens bästa förutsättningar för segling, bästa förutsättningar för surfing i Sverige, har kunskap 
och kapacitet för stora mästerskap, får hit turister, sätter kommunen på kartan, ger intäkter 

• Positionera Varberg med idrott  

• Bibehålla möjligheterna för ungdomar att utöva idrott 

• Meningsfullt både för unga och gamla 

• Mötesplats för alla oavsett kön, religion, ålder m.m. 

• Får alla att må bra 

• Människor behöver ha mötesplatser där man träffar olika åldrar, integration på alla plan 

• Andningshål för alla 

• Det sätter Varberg på kartan  om man får fram fler elitlag med Varberg i namnet 

• Satsar vi på detta område får vi en spinoff effekt på många andra övriga områden 

• Vi får med mångfalden inom idrott och fritid inom hela kommunen 

• Bredden i kommunen med idrott och fritid ger en levande landsbygd 

• Idrott och fritid är ett viktigit förebyggande arbete för barn och ungdomar som är Varbergs framtid. Satsar vi inte på barn och 
ungdom finns risken att de hamnar i utanförskap, kriminalitet och missbruk. 

• Det är fritiden för unga 

• Något som lockar till aktivitet 

 

 

 



Fokusområde 9: Idrott och fritid 
Motivering VARFÖR vi bör satsa extra på Idrott och fritid för att göra Varberg unikt 2025 

• Det ökar välbefinnandet 

• Idrotten, föreningen med bra ledare – utvecklar individen till bättre individ 

• Bidrar till barn och ungdomar aktiveras och en hälsosam livsstil 

 



Fokusområde Idrott och fritid 
-Förslag på HUR vi kan satsa extra på området 

• Fritid, skapa mer för ungdomarna i centrum, festivaler och dra hit artister 

• Bygga fler anläggningar i hela kommunen 

• Bygg efter det behov som finns. Bygg fullskaliga anläggningar i hela kommunen Inte för små hallar t ex 

• Dialog och bättre samarbete mellan kommun och föreningar 

• Se föreningarna som en möjlighet och efterfråga dess behov 

• Stötta föreningar som ligger på elitnivå eller strax under som har ambitioner att ta sig dit för att positionera Vbg 

• Skapa möjligheter för idrott och fritid i HELA kommunen 

• Bättre ekonomiska förutsättningar för föreningar (slopa plan och lokalhyror). De som driver sina egna anläggningar ska få 
ekonomiskt stöd 

• Föreningarna ska få behålla sina entréintäkter och sponsorbidrag 

• Bygg öppningsbart tak på simstadion 

• Fler ungdomsgårdar 

• Utveckla rådhuset (Ungdomens hus) 

• Ordentlig simhall före ishall 

• Fler inomhusaktiviteter på vintern 

• Lättare tillgänglighet till aktiviteter  

• Meningsfulla aktiviteter, varierande aktiviteter  

• Kan utvecklas och göras unikt genom att använda naturområdena runt Varberg 

 

 

 

 



Fokusområde 10: Kommunikation 
Motivering VARFÖR vi bör satsa extra på Kommunikationer för att göra Varberg unikt 2025 

• Fungerar  pendlingen så kan fler bo i Varberg och arbeta på annan ort 

• För att förbättra miljön, slipper ta bilen 

• Cykelbanor för rekreation, turister, boende, pendlare 

• Viktigt för att öka tillgängligheten 

• Infarterna till staden viktiga för intrycket 

• Vi ska kunna på ett säkert och tryggt sätt förflytta oss i kommunen oavsett ålder, hälsa, ekonomi och arbetsplats 

• Bra ur miljösynpunkt 

• För att hela kommunen ska leva, inte bara stadskärnan 

• För att kommunen ska fungera internt och externt 

• För att ta sig fram i kommunen, till arbete, natur, fritidsintressen 

• Positivt för miljön och folkhälsan 

• Genom det här når man många andra områden 

• Får en bättre pendling leder till att det är attraktivt att bo här 

• Tillgängligheten ökar,  

• Får vi fler möjligheter till gång och cykelvägar gynnar vi miljön, 

• Vi vinner en levande stadskärna och landsbygd med ökande kommunikationer 

• Utan kommunikationer kommer ingen till Varberg 

• Bibehålla cykelstadsstatus 

• Renare miljö och sundare liv 

 

 

 

 



Fokusområde Kommunikationer 
-Förslag på HUR vi kan satsa extra på området 

• Vid byggande utgå från att bebyggelsen ska fungera på ett klimatsmart sätt 

• Förbättra kollektivtrafiken utanför och i staden 

• Offentlig verksamhet ska vara ett föredöme vid byggande, lägga sig över den lägsta nivån 

• Cykelvägar också utmed landsvägar till skolor 

• Genom att värna miljön vid byggande, bygga klokt och på kloka ställen 

• Utbyte/lära av varandra, kommun och företag 

• Utveckla ekoturismen på landsbygden  

• Få ordning  på väg 41 efter Veddige samt väg 153 

• Lämplig storlek på bussar 

• Cykeluthyrning i närheten av stationen 

• Järnvägstunnel, mer verkstad och mindre snack 

• Cykelväg utmed väg 153 

• Synkade buss- och tågtider, kolla med resenärerna! 

• Flexiblare kollektivtrafik med hänsyn till resenärerna, situationsanpassad kollektivtrafik 

• Alla bussar ska gå på el eller vätgas (bränslecell) 

• Obemannad färdmedel i centrum i slinga eller efter anrop 

• Central för olika kommunikationsmedel, förenkla för resenärerna 

• Ska vara billigare att åka kollektivt 

• Bygg stora p-platser utanför centrum, elbussar och cyklar för vidare transport 

• Oslo-Göteborg-Varberg-Malmö!!! 



Fokusområde Kommunikationer 
-Förslag på HUR vi kan satsa extra på området 

• Laddstationer för elbilar på strategiska platser 

• Göra det lättare för utbyggnad av det befintliga fibernätet på landsbygden rent ekonomiskt 

• Komplett och samordnad tjänst för kommunens service på nätet 

• Gratis buss i hela kommunen 

• Fler cykelbanor utmed större vägarna, t.ex. väg 153 

• Fler tåg måste stanna i Varberg 

• Pendeltåg till Varberg, flera stationer på vägen 

• Förbättra resecentrum, mer tillgängligt  

• Bort med järnvägen från centrum 

• Tillstånd för handikapparkering, annan handläggning i frågan 

• Utveckla och flytta flygplatsen för affärsflyg 

• Behåll P-skivorna, gratisparkering 

• Mer transport av varor på järnväg och hav 

• Cykelstaden Varberg, cyklar att låna gratis 

• Mindre bussar i kollektivtrafiken både i staden och landsbygden 

 

 

 



Fokusområde 11: Öppen och välkomnande atmosfär 
Motivering VARFÖR vi bör satsa extra på Öppen och välkomnande atmosfär för att göra Varberg unikt 2025 

• Utan ett välbalanserat användande av vår natur kommer vi inte att ha den livskvalitet vi önskar i framtiden. 

• Om man har den andan så kommer hela kommunen att leva!  

• Om alla delarna i kroppen mår väl, så mår hela kroppen (kommunen) bra 

• Man får alla ”sorters” människor till sig, får nya idéer, får mångfald, får kunskap och kultur 

• Handlar om grundläggande mellanmänskliga värderingar, kan inte åstadkommas utan generositet för andra  

• Handlar om respekten för liv och miljö 

• En kreativ och tillåtande miljö påverkar andra områden 

• Utvecklar Varbergs unika mångfald med stad, landsbygd, tätorter, kust, inland, små företag och stora företag, olika typer av 
företag m.m. 

• Bra turiststad öka turismen 

• Staden bli levande 

• Fler skulle lockas att flytta hit 

 

 

 



Fokusområde Öppen och välkomnande atmosfär 
-Förslag på HUR vi kan satsa extra på området 

• Tydlig information om kommunens tillgångar till invånare, besökare och företag 

• Ta in åsikter från invånare, besökare och företag, ett lyssnande klimat 

• Avskaffa krångliga etableringsprocedurer, ska vara lätt att komma hit, etableringsstöd till företag som vi behöver, t.ex. på 
landsbygden 

• Tillgänglighet till förskolor och skolor oavsett arbetstider och barn med funktionsnedsättningar 

• Lyssna extra till små, svaga grupper i samhället 

• Synliggöra alla barn och ungdomar i skolan, stöd till elever med läs- och skrivsvårigheter och funktionsnedsättningar 

• Språkutbildning till personal med kontaktytor mot medborgare som har  utländsk härkomst, ”tolkar” 

• Främja företagsetablering i småskalighet både på landsbygden och i centralorten 

• Caprinus som centrum för nystart av företag, samverkan med arbetslösa (Fas 3) 

• Bostäder åt alla, hyresrätter behövs 

• Stadsvärdar under sommaren, aktivt uppsökande mot turister 

• Snyggt och rent, planteringar 

• Värna om alla människors yttrande- och religionsfrihet, sexuella läggning 

• Alla förbränningsmotorer ska vara borta från stadskärnan 2025 

• Ett ställe att söka information på, informationscentral, kommunupplysare 

• Trygghet på gator och torg 

• Trygghet genom personlig kontakt, t.ex. patrullerande poliser, träffa en människa istället för något virtuellt  

• Göra kommunen inbjudande, bli sugen på att komma hit, t.ex. miljön kring hamnen, avgaser från färjan bort, Åkulla 
bokskogar har potential 

 



Fokusområde Öppen och välkomnande atmosfär 
-Förslag på HUR vi kan satsa extra på området 

• Välskött och vacker stadsmiljö 

• God skyltning 

• Parkeringsmöjligheter utan parkeringsavgifter 

• Ökat föreningsliv, satsning på samverkan kommun, kyrka och föreningsliv 

• Proffsig information på hemsidan, vad som erbjuds när man kommer till Varberg 

• Skapa forum för att driva värderingsfrågor 

• Naturliga mötesplatser där alla känner sig välkomna 

• Bilfritt centrum genom bättre kollektivtrafik, handikappanpassad stadsmiljö 

• Göra stadsmiljön tryggare genom belysning, hålla efter växtligheten så att cykelbanorna blir tryggare 

• Tydlighet i kommunens målformuleringar, att rubrikens värderingar kommer fram 

• Festival varje år tillsammans med föreningar och organisationer som stödjer rubrikens värderingar 

• Aktivitetspark för ungdomar, skateboardspark 

• Blandning på bostadsformer och kostnader för dessa i olika områden 

• Utbildning för turist- och näringsidkare för en välkomnande service 

• Bank för fadderverksamhet för integration 

 



Fokusområde 12: Levande landsbygd 
Motivering VARFÖR vi bör satsa extra på Levande landsbygd för att göra Varberg unikt 2025 

• För att hela kommunen ska utvecklas 

• För att Varberg ska kända som ett föredöme för hur man utvecklar landsbygden 

• För att alla har rätt till bra service i hela kommunen 

• Det är en attraktionskraft för kommunen att det finns en mångfald 

• Många människor vill bo och leva på landsbygden 

• Skapar arbete och sysselsättning 

• Skapar möjligheter till ett alternativt boende 

• Varbergs kommun är så mycket mer än tätorterna 

• Naturen, lugn miljö, bra skolor  

• Behöver ha kvar skolor, affärer, kommunikationer, företag, för att kunna/vilja flytta dit 

• Om det blir gratis att åka buss i Varbergs kommun spelar det ingen roll var bostäder, affärer m.m. finns. Det är en trygghet. 
Alla skulle få gott av det, oberoende var man bor. 

• Göra det enkelt och okomplicerat att leva och bo utanför stadskärnan 

• Att hela Varbergs kommun ska leva 

• Att människor ska kunna leva vart de vill i kommunen 

• Att vi ska ha jordbruk för att få närproducerat 

• Vacker natur skapar turism 

 

 

 

• Mer boende, affärer, infrastruktur 

 



Fokusområde Levande landsbygd 
-Förslag på HUR vi kan satsa extra på området 

• Mer information om landsbygdens betydelse och vad som finns där 

• Underlätta transporter till små butiker på landsbygden 

• Utveckla lanthandeln, små affärer viktiga ur social synpunkt, kör varor till äldre personer 

• Ge stöd till kulturcentra som ligger på landet och flytta evenemang från staden till landet 

• Bidrag för att starta och behålla företag på landsbygden 

• Temadagar för barnfamiljer 

• Gammalt hantverk, t.ex. Äskhults by 

• Kommunens kök, handla lokalt, närproducerat. Bort med dubbelmoralen 

• Förbättra kollektivtrafiken, man ska tjäna på att ställa bilen 

• Bättre förutsättningar för att bygga på landsbygden, planlägga mer mark för bostäder och industri 

• Vi måste prata om hela Varbergs kommun när vi kommunicerar i vardagen 

• Behålla offentlig och kommersiell service på landsbygden 

• Stimulera företagande på landsbygden 

• Lanthandlarna måste få bättre villkor 

• Skolorna måste få vara kvar 

• Mindre upphandlingar så att fler leverantörer kan vara med 

• Stimulera fler entreprenörer på landet, t.ex. Ästad 

• Varbergs kommun som matens kommun 

• Bättre jordbrukspolitik så att bönderna kan fortsätta driva sina företag 

• Gratis buss 

 



Fokusområde Levande landsbygd 
-Förslag på HUR vi kan satsa extra på området 

• Behålla bokbussen 

• Marknadsföring av landsbygden 

• Satsa på ungdomsverksamhet, behåll ungdomsgårdar m.m. 

• Bostäder 

• Stationer för drivmedel 

• Kollektivtrafiken ska omfatta hela kommunen 

• Cykelvägar öster ut i kommunen 

• Fiberutbyggnad i hela kommunen 

• Skapa tomtmarker i kyrkbyar och serviceorter 

• Bygga seniorboenden 

• Bygg fler bostadsrätter 

• Satsa på jordbruken så att kommunen kan servera närproducerad mat 

• Betande djur som håller landskapet öppet 

• Strandtomter vid några sjöar 

• Göra lansbygden enklare och attraktivare att bo på 

 



Fokusområde 12: Friskvård och kurort 
Motivering VARFÖR vi bör satsa extra på Friskvård och kurort för att göra Varberg unikt 2025 

• För att det är vår historiska tradition och det är väl utvecklat med många företag 

• Kurort och friskvård kan skapa fler affärsmöjligheter för hela kommunen 

• Cykelstaden kan kopplas till friskvård 

• Hälsofrämjande arbete blir en viktig del av framtidens hälsoarbete nationellt, regionalt och lokalt 

• Området är en viktig del av Varbergs varumärke historiskt och i nuläget 

• Det är bra för oss som bor här och för besökare, vi kan utnyttja det 

• Har en god grund att bygga vidare på  

• Kan ge mycket arbetstillfällen 

• En bransch som när man bygger ut den ger en hyfsat liten miljöförstöring 

• Ingår ett stort kulturutbud 

• Kan byggas ut både inom stadskärnan och runt om ute i kommunen 

• Varberg har sedan tidigt 1800-talet utmärkt sig att vara en framstående kurort för friskvård 

• Bli spjutspetsen i vårt land för friskvård. För att locka hit övriga Europa 

• Är redan känd för sin kurort 

• Lockar turister året runt 

 

 

 

 

• Bygga ut specialistutbildning inom området 

• Utbildning  kan knytas till friskvård och kurort 

 

 

 

• Marknadsföring 

 



Fokusområde Friskvård och kurort 
-Förslag på HUR vi kan satsa extra på området 

• Spinna vidare och förbättra våra traditionen 

• Skapa utbildningsmöjligheter inom området 

• Gemensamma aktivteter så som Qigong på torget  

• Annordna en Spa- och friskvårdsfestival. Ordna mässa, utbildning och aktiviteter på olika ställen i stan. Återkommande. 

• Kommunen vara drivande i fler evenemang 

• Lägga forskning och utvecklingen i Varberg 

• Tar hjälp av Varbergs historia när det gäller friskvård och kurort 

• Lånecyklar och utomhusgym 

• Första kommunen med Bot-avdrag (avdrag för hälsofrämjande insatser) 

• Fästningsgympa 

• Rekreation ute i naturen, hälsostigar på fler ställen i kommunen 

• Dagspa-anläggningar 

• Låt surfing bli ett naturligt inslag som hälsosam livsstil, lyft fram det 

• Hänga med utveckling och vad som är kurort om 20 år 

• Kurort för seniorer, trevligt, nyttigt och lättillgängligt, med mat, vin, musik och gärna även på äldreboende. 

• Slow bus 

• Speciell lärarutbildning med inriktning på friskvård med intagning från hela landet 

• Bygga nytt badhus vid simstadion/hamnen, integrera kurverksamhet. Mer upplevelser med restauranger och bredda 
hälsotänkande. 

• Möjlighet för fler människor, familjer, att kunna gå på kurort – billigare alternativ 

 

 

 

 



Fokusområde Friskvård och kurort 
-Förslag på HUR vi kan satsa extra på området 

• Tänka större, Kattegatt – Skagerack 

• När simhallen byggs om, inriktning mot kurort, gärna med konstgjord våg 

• Äventyrsbad 

• Hur marknadsför vi Getterön bättre 

• Bygg konstgjord våg i vallgraven 

• Utomhusgym längs hela strandpromenaden och andra ställen i kommunen 

 

 

 

 



Fokusområde 14: Medborgarinflytande 
Motivering VARFÖR vi bör satsa extra på Medborgarinflytande för att göra Varberg unikt 2025 

• För att det förbättrar och påverkar alla fokusområden alltid 

• Förstärka demokratin, demokrati har vi vart 4:e år, däremellan är det politik  

• Minska politikerförakt, får medborgarna mer delaktiga 

• Med dialog mellan kommunen och medborgarna ökar engagemanget 

• För att få igång lyssnandet på medborgarna, det är för svårt att komma fram till politikerna 

• Vi ska kunna påverka och utveckla olika områden och vår livsmiljö 

• Få till kontaktytor och dialogformer mellan medborgare och styrande 

 

 



Fokusområde Medborgarinflytande 
-Förslag på HUR vi kan satsa extra på området 

• Måste hålla oss till  svensk lagstiftning, inte omröstning via Facebook 

• Värna insynen, meddelarfriheten 

• Fler möten för inflytande, regelbundet återkommande t ex fokusgrupper 

• Gör det enkelt och lätt att nå politiker 

• Diskussioner, kommentarer på hemsidan, blogg, vecko- eller månadsbrev på e-post 

• Ungdomsfullmäktige 

• Tankesmedja i kommunen, fysiskt (Lottastugan, Kulturhuset med åsiktstorg) eller på nätet, återkoppla synpunkter som ko 

• mmit in 

• Involvera målgrupper som är svåra är nå 

• Ambition från politikerna att ha medborgardialog 

• Medborgardialog viktigt för vi-känslan 

 



Fokusområde 15: Kultur och nöjesliv 
Motivering VARFÖR vi bör satsa extra på Kultur och nöjesliv för att göra Varberg unikt 2025 

• För att locka unga till att ägna sig åt kultur och att locka kulturpersonligheter utifrån för att öka stadens mångfald och 
popularitet 

• Kultur genererar positiva effekter, delaktighet, skapar intresse för Varberg som kommun, påverkar övriga områden, ger 
positiv tillväxt 

• Ger möjlighet att skapa en unik identitet 

• Lyfta fram lokal förmågor och ge dem bättre förutsättningar att verka och synas inom sin genre  

 

 

 

 

• Brett kulturutbud med anpassade lokaler, t.ex. ett konserthus 

 



Fokusområde Kultur och nöjesliv 
-Förslag på HUR vi kan satsa extra på området 

• Kulturområde för alla åldrar och föreningar mm, ex levande kulturhus 

• Självinstruerande slingor 

• Mer gratissaker, typ musik i Socitén 

• Utökade lokaler för kulturutbildning, lätt tillgängligt även på landsbygd 

• Mer vattenaktiviteter för de som inte vill bli blöta, ex fler bryggor att gå ut på, trambåtar, kanoter, undervattenrestuarang 

• Hopptorn 

• Ersätt hamnen med en marina 

• Stöd föreningslivet inom föreningssektorn 

• Satsa på lokaler som kan användas av många aktörer inom området, ex fd Camprinus 

• Mer reklam för vad som är på gång i kommunen, även göra reklam utanför kommunen 

• Restaurang nere vid hamnpiren 

• Äventyrsbad 

• Café med uteplats vid strandpromenaden 

• Förbättra kommunikationer till Varberg, vilket gör det tillgängligare att vara med 

• Skärgårdsbåtar, med mat 

• Nya utställningar på fästningen för flera olika målgrupper 

• Destination Varberg, upplevelsenäringen 

• Digital stadsguide 

• Appar som är På gång i Varberg 

 

 



Fokusområde 16: Miljö och klimat 
Motivering VARFÖR vi bör satsa extra på Miljö och klimat för att göra Varberg unikt 2025 

• Miljö och klimat styr allt 

• Alla frågor bör ha ett starkt miljöfokus 

• Så att Varberg blir mer exklusivt och blir mer behagligt att bo i 

• Genom att minimera klimatpåverkan så får vi en hållbar kommun, här ingår energi, sopor, vatten m.m. 

• För att tar vi inte hand om våra sopor så får vi en miljö vi inte kan leva i 

• Utveckling av miljö- och klimatområdet ger arbetstillfällen 

• Utan ett välbalanserat användande av vår natur kommer vi inte att ha den livskvalitet vi önskar i framtiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fokusområde Miljö och klimat 
-Förslag på HUR vi kan satsa extra på området 

• Vid byggande utgå från att bebyggelsen ska fungera på ett klimatsmart sätt 

• Förbättra kollektivtrafiken utanför och i staden 

• Offentlig verksamhet ska vara ett föredöme vid byggande, lägga sig över den lägsta nivån 

• Cykelvägar också utmed landsvägar till skolor 

• Genom att värna miljön vid byggande, bygga klokt och på kloka ställen 

• Utbyte/lära av varandra, kommun och företag 

• Utveckla ekoturismen på landsbygden  

• Större långsiktighet i besluten 

 



Fokusområde 17: Vård och omsorg 
Motivering VARFÖR vi bör satsa extra på Vård och omsorg för att göra Varberg unikt 2025 

• Alla behöver det någon gång 

• Lika vård för alla finns inte längre 

• Alla ska ha möjlighet att få hjälp 

• Brist på pengar och personal ger svårigheter att uppfylla kvalitetskraven. Detta kan vi bli bäst på 

• Brukarna ska ha rätt att få en så bra vård som möjligt 

• Ger trygghet att få bra vård 

 

 



Fokusområde 18: Integration och mångfald 
Motivering VARFÖR vi bör satsa extra på Integration och mångfald för att göra Varberg unikt 2025 

• Alla städer och länder behöver detta för att utvecklas tillsammans 

• Visa sig mer ödmjuk 

• Mångfalden hjälper till på många sätt, utan den kommer man inte så långt 

 



Fokusområde Integration och mångfald 
-Förslag på HUR vi kan satsa extra på området 

• Blanda upplåtelseformer: hyresrätter, bostadsrätter och villor 

• Tillåta organisk utbyggnad, inte homogena områden 

• Välkomnande av personer som blivit svenska medborgare, ceremoni med rättigheter och skyldigheter 

• Attityder, en ömsesidighet mellan svenska och invandrare, ta vara på invandrarnas kunskap, kompetens och potential 

• Mer utbildning i skolan att ta hänsyn till varandra 

• Lokal skolinspektör för att hantera ett ärende, som snabbt kan vara på plats för att diskutera, lösa problem och anmäla till 
Skolinspektionen 

• Språket är förutsättningen för att fungera i samhället, bättre förutsättningar att lära sig svenska, anpassad till individens 
förutsättningar,  

• Svenska kontaktpersoner/faddrar för att lära sig språk och underlätta integration i samhället, frivilligverksamhet  

• Kommunens hemsida, flera språk, förenklad version, ringa någon för att berätta vad som står 

• Alla ska ha rätt att tänka och säga oavsett kön, härkomst, sexuell läggning o.s.v. 

 



Fokusområde 19: Tillgänglighet för alla 
Motivering VARFÖR vi bör satsa extra på Tillgänglighet för att göra Varberg unikt 2025 

• För att alla ska kunna nå allt, undvika diskriminering och utanförskap och för att alla ska bli sedda 

• Så att Varberg är staden som är tillgänglig och välkomnande för alla oavsett förutsättningar 



Fokusområde 20: Studentstad - högskolan 
Motivering VARFÖR vi bör satsa extra på Studentstad för att göra Varberg unikt 2025 



Fokusområde 21: Strävan mot att bli en storstad 
Motivering VARFÖR vi bör satsa extra mot att bli en storstad för att göra Varberg unikt 2025 

• Den sticker ut 

• Det ger en större dynamik och en spännande variation på grund av det blir fler människor med blandad bakgrund 

• Vi får fler valmöjligheter och fler utbud 

• Varberg ska inte förlora sin själ och karaktär, hur gör man det? 

• Vi får en diversifierad arbetsmarknad 

• Varberg blir en viktigare och tyngre knutpunkt i Regionen  

• Det blir fler bostäder, mer bra utbildning och mer kultur 

• Folk känner till staden, dit  vill jag åka… 

• Folk dras hit 

 

 



Fokusområde 22: Trygghet och säkerhet 
Motivering VARFÖR vi bör satsa extra på Trygghet och säkerhet för att göra Varberg unikt 2025 

• För att man ska känna sig trygg och söker där man bor 

• Folk ska inte vara rädda för att åka hit 

• För att vi ska bli unika med att ha en brottsförbyggande Nollvision 

 



Fokusområde 23: Natur 
Motivering VARFÖR vi bör satsa extra på Naturen för att göra Varberg unikt 2025 

• För att vi kan nyttja vårt unika läge med stadens närhet till naturen, både havet, stränderna och inlandet 

• Viktigt så att vi får en luftig omväxlande stad 

• Viktigt att behålla kulturlandskapet, den historiska miljön 

 

 

 



Tack för din medverkan! 

Varbergs kommun 

 

Vision Varberg 2025 

Fokusgrupper 

 

Calle Åkesson 

Mobil: 0731-83 98 54 

E-post: calle@akessonkonsult.se 

 


