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Inledning 
 
Varberg har goda förutsättningar för att bli ett jämlikt och hållbart samhälle. Ändå finns 
det stora ojämlikheter i hur länge du exempelvis lever baserat på var du bor, vilket kön 
du har, vilka dina föräldrar är och ifall du har någon psykisk eller fysisk 
funktionsvariation. Ett jämlikt samhälle är inte bara det etiskt rätta utan, visar forskning, 
även ett samhälle där alla mår som bäst. Det gäller oavsett om du har fått bra eller 
dåliga förutsättningar i livet. Jämlikhet främjar också innovation och hållbar utveckling 
både i den privata och den allmänna sektorn. 
 
Varberg fortsätter att växa, byggandet börjar ta fart men det behövs fler bostäder i hela 
kommunen och framförallt även hyresrätter för att kunna uppnå både tillväxtmål och 
våra mål om social sammanhållning. Ett växande Varberg kräver satsningar på skola, 
vård, omsorg, infrastruktur, kultur- och fritid, miljöarbete m.m. De närmaste åren står 
även Varberg, i likhet med andra kommuner i Sverige, inför stora pensionsavgångar och 
då är det bra om vi blir fler. Vi ser att konkurrensen om arbetskraften ökar i vår omnejd 
och kompetensförsörjningen är en högaktuell fråga för alla kommuner och regioner i 
landet. Det är mycket viktigt att kommunen kan hävda sig här för att kunna upprätthålla 
en kvalitativ verksamhet och ett hållbart samhälle.  
 
Investeringstakten, till exempel byggandet av skolor, äldreboenden, idrottsanläggningar, 
har varit mycket hög i Varberg och kommer att fortsätta vara det. Hittills har kommunen 
klarat av finansieringen inom ramen för nuvarande skattesats. För att uppnå en budget i 
balans den kommande femårsperioden krävs antingen en minskning av de planerade 
investeringarna eller stora besparingar inom kommunens olika verksamheter eller att 
kommunens intäkter via skatten ökar. Verksamheterna har snarare uttryckt behov av 
större investeringar än de som nu ligger i plan. Behovet av kvalitetshöjande åtgärder 
inom kommunens olika verksamheter är större än behovet av besparingar inom de 
samma. 
 
Vänsterpartiet säger inte kategoriskt nej till besparingar eller effektiviseringar, men de 
måste ske med förnuft och eftertanke och kommunfullmäktige ska ha klart för sig 
konsekvenserna av fattade beslut. För att på medellång sikt klara såväl investeringar och 
kvalitetshöjande åtgärder föreslår Vänsterpartiet en höjning av kommunalskatten med 
50 öre, från 20:33 till 20:83. Under de första åren av perioden åläggs inte 
verksamheterna några besparingsbeting men kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda 
och ta fram förslag på besparingar och effektiviseringar motsvarande 35 till 40 miljoner 
per år från och med 2021. Av budgettekniska skäl är dessa jämnt fördelade mellan 
nämnderna vilket inte ska förstås som att det förslag som läggs fram inför budget 2021 
ska vara det.  
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Trygghet och kunskap för barn och ungdomar 
 
Varberg har förskolor och skolor med välutbildade och engagerade pedagoger. Det ser 
bra ut i jämförelser med andra kommuner och vi står oss relativt väl när det gäller 
elevernas resultat. Men utifrån kommunens förutsättningar ska resultaten kunna vara 
bättre. Att år efter år driva en slimmad organisation kostar på för personalen. Smala 
marginaler är en dålig förutsättning för att kunna hantera förändring. 
 
Personaltätheten har genom satsningar med hjälp av statliga medel kunnat ökas och det 
ser vi som positivt och viktigt att bibehålla. Genom att ha en god personaltäthet i 
förskola och skola ger vi barn, vars föräldrar saknar utbildning, som har utländsk 
bakgrund eller låg inkomst en chans att få en skolgång på jämnare villkor. Det har också 
visat sig att Varberg behöver utveckla verksamheten kring barn i behov av särskilt stöd. 
Det är inte bara en fråga om fler vuxna i verksamheten utan också ett behov av en 
kompetenshöjning. Det kommer allt eftersom gruppen blivit mer uppmärksammad, nya 
rön och metoder för att på ett bättre sätt fånga upp och stötta och de behöver vi få ut 
snabbt i verksamheten. Varberg har ett antal pedagoger med försteläraruppdrag. Dessa 
har nedsatt tjänst vilket innebär att de har mindre tid med eleverna. Genom att 
förstelärarna i Varberg återgår till normal undervisningstid får eleverna mer tid med 
dessa och nämnden sparar in budgetmedel. För att minska barngrupperna i förskolan till 
en sådan nivå som uppnåddes tack vare de tidigare välfärdsmiljarderna tillförs förskole- 
och grundskolenämnden 16 miljoner kronor. Särvux behöver mer resurser för att öka 
genomströmningen varför utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tillförs 1,5 
miljoner kronor för detta syfte.  
 
Genom att ta bort effektiviseringskravet på 1 % av ingående ram förstärks förskole- och 
grundskolenämndens samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens budgetramar med 
cirka 13 respektive 3 miljoner per år till och med 2020 
 
 
Trygghet och omsorg på äldre dagar 
 
Varberg har en ökande äldre befolkning som behöver allt mer omsorg. Det behövs 
förstärkning inom äldreomsorgen, fler platser i särskilda boenden och fler 
demensplatser. 
Den viktigaste förstärkningen är att öka bemanningen. Arbetad tid ska vara kvalitativ 
och hållbar både för den anställde och vårdtagaren, därav vår motion om att utreda 
förutsättningarna för 6 timmars arbetsdag. Personalens vardag innehåller alltid moment 
av stress, man måste prioritera bort vad som ska göras och oftast blir då den patientnära 
kontakten lidande. Jobbar du på natten är personalstyrkan alltid för liten. Det är ett 
slitsamt arbete, både till kropp och själ med en alldeles för låg lön. För att finansiera 
förslaget i motionen om sex timmars arbetsdag tillförs socialnämnden 5 miljoner 
kronor. Då kan reformen testas inom någon av socialnämndens verksamheter. Samtidigt 
tillförs nämnden 2 miljoner kronor för att öka grundbemanningen på någon enhet. Dessa 
två alternativ ska sedan jämföras och utvärderas. 
  
Vänsterpartiet har motionerat om att införa möjligheten att få tillgång till socialtjänst via 
internet. Motionen ser ut att slutligen få bifall och kommer därmed att räknas in i 
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befintlig budgetram. Där motsvarande tjänst införts har heller inga faktiska kostnader 
uppstått då det handlar om en omfördelning av existerande resurser. Snarare innebär 
införandet positiva effekter då medborgare i behov av hjälp kan fångas upp tidigare. 
 
Genom att ta bort effektiviseringskravet på 1 % av ingående ram förstärks 
socialnämndens budgetram med drygt 10 miljoner per år fram till 2020. 
 
 
Varberg och miljön 
 
Varbergs kommun och Sverige som helhet lever liksom resten av västvärlden över de 
tillgångar jorden har. Vi har bara ett jordklot, men förbrukar flera. Gör vi inget blir det 
dyrare senare när vi tvingas till åtgärder. Troligare är dock att det helt enkelt är för sent 
att göra något senare. Vi måste leva i balans med naturen. Många varbergare har även 
sin utkomst av naturen genom jordbruk, turistnäring och skogsbruk och flera olika 
sorters intressen behöver beaktas då miljöarbetet vilar på både en global, nationell och 
lokal grund. 
 
Ett effektivt sätt att leva i ekologisk balans är att äta rätt. Att äta rätt innebär att äta mat 
som odlats eller fötts upp på ett miljömässigt hållbart sätt, att äta mat som inte 
transporterats långa sträckor och inte minst att byta ut en stor del av den animaliska 
födan mot vegetarisk. Det sistnämnda är dessutom positivt i ett ekonomiskt perspektiv. 
För att öka medvetenheten om vikten av att äta rätt och för att öka kvaliteten på den 
vegetariska maten som serveras i kommunens kök tillförs servicenämnden 1 miljon 
kronor. 
 
Genom att ta bort effektiviseringskravet på 1 % av ingående ram förstärks miljö- och 
hälsoskyddsnämndens budgetram med drygt 100 000 kronor 2019 och 2020. 
Servicenämndens budgetram förstärks på motsvarande vis med drygt 300 000 kronor. 
 
Föregående års satsning på avgiftsfria resor för äldre över 75 år ska kompletteras med 
en satsning för alla pensionärer samt för ungdomar. Detta för att grundlägga 
och uppmuntra till ett annat resandemönster. Vänsterpartiet anslår 10 miljoner kronor 
till detta under kommunstyrelsens budget. 
 
 
Bostäder 
 
En stor del av befolkningsökningen i Varberg beror på hög inflyttning. Detta har ökat 
trycket på bostadsmarknaden i Varberg och bostadskön har blivit oacceptabelt lång. Vi 
behöver 500 bostäder per år om vi ska bygga bort kön samtidigt som vi ska klara av 
befolkningsökningen. Framför allt råder brist på hyresbostäder. Byggandet har under 
året börjat ta fart i Varberg men vi behöver öka takten ytterligare. För att få fler 
byggklara tomter på landsbygden förstärks byggnadsnämndens ram med 500 000 
kronor. Genom att ta bort effektiviseringskravet på 1 % av ingående ram förstärks 
byggnadsnämndens budgetram med knappt 200 000 kronor per år till och med 2021. 
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Vänsterpartiet anser att Varbergs kommun ska införa modellen bostad först vars 
bärande idé är att individer omedelbart ska erbjudas en permanent bostad utan att krav 
ställs på att hyresgästen ska vara ”redo för att bo”. Modellen riktar sig till personer som 
är hemlösa. Individerna har ofta en kombination av psykisk sjukdom och annan 
problematik som samsjuklighet i form av beroende eller missbruk. Det är en modell 
som innebär att individen uppmuntras att definiera sina egna behov och mål. I tillägg till 
erbjudandet om ett eget boende erbjuds hjälp och stöd. Det är möjligt för individen att 
tacka ja till bostad men nej till behandling men en trygg bostad kombineras alltid med 
motivationsarbete och behovsanpassat socialt stöd. För att implementera modellen 
tillförs socialnämnden 600 000 kronor under ett år. De resurser som idag läggs på att 
hantera boende med sociala kontrakt kommer därefter att täcka kostnaderna för att 
hantera bostad först. 
 
För att lösa boendesituationen för ensamkommande ungdomar som ska fullfölja sin 
gymnasieutbildning tillförs socialnämnden 1 miljon kronor per år till och med 2021. 
 
 
Kultur skapar trygghet 
 
Föreningslivet, folkbildningsrörelsen och idrottsrörelsen är tre viktiga mötesplatser där 
människor från olika kulturer möts och påverkas. Kommunen har en stor skyldighet att 
stödja dessa mötesplatser för att motverka att samhället dras isär. 
 
Flickor och pojkar ska känna att de får utöva sina fritidsaktiviteter på lika villkor. 
Kultur- och fritidsnämndens kartläggning visar på behov som behöver fyllas. 
Vänsterpartiet vill att kommunen utreder möjligheten att äga alternativt ta hand om 
driften av ridhus i kommunen. 
Levnadsbetingelserna mellan stad och landsbygd ska upplevas som jämlika, vilket de 
inte alltid gör. Meningen är att barn och unga ska få ta del av ett rikt och varierat 
kulturutbud genom den instiftade kulturgarantin. Kulturgarantin är dock 
underfinansierad och når därför inte upp till sin ambitionsnivå. För att de som bor på 
landsbygden ska få ta större del av kommunens kultur- och fritidsutbud förstärks 
kulturgarantin med 500 000 kronor. 
 
Vänsterpartiet anser att kulturskolans undervisning ska vara avgiftsfri. För att kunna 
nyttja den högkvalitativa undervisningen behöver en familj ha relativt höga inkomster. 
Därmed är den tyvärr inte tillgänglig för alla. Om kultur- och fritidsnämnden tillförs 2,1 
miljoner i budgeten för 2019 kan kulturskolans undervisning göras avgiftsfri. 2020 
tillförs ytterligare 1 miljon för att möta det extra behov som antas uppstå. 
 
Genom att ta bort effektiviseringskravet på 1 % av ingående ram förstärks kultur- och 
fritidsnämndens budgetram med 1,4 miljoner i budget 2019 och ram 2020. 
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Driftsbudget 2019 - 2023 (mnkr) 
 Budget Budget Ram Plan Plan Plan 
  2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Kommunfullmäktige, Valnämnd, Kommunens revisorer -5,7 -6,4 -5,3 -5,4 -5,5 -5,7 
Överförmyndarnämnd -4,5 -4,8 -5,4 -5,2 -5,2 -5,1 
Kommunstyrelsen -181,2 -165,7 -175,1 -181,6 -184,3 -187,6 
Förskole- och grundskolenämnd -1 480,5 -1 325,0 -1 369,2 -1 410,4 -1 452,4 -1 491,2 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd 0,0 -308,8 -322,9 -331,9 -340,6 -347,6 
Socialnämnd  -1 096,1 -1 133,0 -1 169,9 -1 197,3 -1 222,4 -1 245,9 
Byggnadsnämnd -16,3 -18,3 -17,8 -17,2 -16,5 -15,8 
Miljö- och hälsoskyddsnämnd -10,8 -11,6 -11,5 -11,3 -11,1 -10,9 
Hamn- och gatunämnd -100,7 -107,9 -114,8 -114,3 -114,2 -113,3 
Kultur- och fritidsnämnd -135,6 -153,8 -156,7 -156,4 -156,7 -157,0 
Servicenämnd  -33,2 -33,5 -33,4 -33,0 -32,6 -32,2 
Summa nämndernas ramar -3 064,7 -3 268,9 -3 382,0 -3 463,9 -3 541,5 -3 612,2 
Externa poster       
Kommungemensamma kostnader -51,7 -58,3 -59,4 -53,5 -102,6 -52,2 
Bidrag till kommunförbundet Räddningstjänsten Väst -60,5 -62,4 -64,3 -66,2 -68,2 -70,2 
Pensionsutbetalningar inkl. löneskatt -71,9 -74,3 -74,0 -76,2 -79,1 -81,9 
Ökning semesterlöneskuld -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 
Avsättning lönerevision -64,6 -47,3 -121,7 -198,6 -278,3 -360,8 
Avskrivningar -147,1 -170,6 -199,3 -218,5 -253,4 -256,2 
Försäljning av arrendetomter, markanvisningar mm 73,0 50,0     
Exploateringsintäkter 57,6 40,8 155,2 56,6 74,7 57,1 
Interna poster       
Interna kapitalkostnader 203,3 229,1 266,5 296,8 342,0 354,8 
Kommunstyrelsens ofördelade -38,5 -37,5 -65,7 -100,9 -141,2 -171,3 
Verksamhetens nettokostnad -3 170,2 -3 404,5 -3 549,7 -3 829,4 -4 052,5 -4 198,0 
Skatteintäkter  2 806,1 2 981,8 3 088,3 3 214,6 3 382,6 3 587,0 
Generella statsbidrag  466,3 481,4 557,6 676,3 774,6 772,1 
Finansnetto 7,0 11,4 5,7 3,8 -1,7 -4,2 
Resultat 109,3 70,1 101,9 65,1 103,0 157,0 

 
 
Vänsterpartiet föreslår fullmäktige att besluta 

att anta fastställa skattesatsen för år 2019 till 20,83 kronor, 
att anta Vänsterpartiets förslag till resultatbudget för 2019, ram 2020 samt plan 2021–

2023 enligt ovan, 

att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda och ta fram förslag på besparingar och 
effektiviseringar inom kommunens alla verksamheter inför budget 2021, 

att i övrigt bifalla kommunstyrelsens förslag. 


