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Sammanfattning. 

Vårt program syftar till större transparens, tydlig ansvarsfördelning, en 

ansvarsfull hushållning av skattebetalarnas pengar och en bättre fungerande 

demokrati. 

 

För att uppnå detta föreslår vi att TUA, kommunens tillväxt- och 

utvecklingsavdelning, delas upp mellan en nyinrättad teknisk nämnd, 

kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden. 

 

Skolorna skall finnas kvar på de orter de är lokaliserade idag. Utbildningens och 

skolornas behov är prioriterade i det kommande budgetarbetet. 

 

Behovet av ytterligare platser i särskilda boende skall utredas. 

 

Viten och andra sanktionsavgifter inom miljö- och byggnadsförvaltningen skall 

beslutas av miljö- och byggnadsnämnden. 

 

Projekt Sprinten:  Inga ytterligare resurser till investeringar och drift utöver det 

som är beslutat. Om möjlighet finns, bör ej genomförda delar omprövas. 

 

Kommunens bolag underställs fullmäktige som utgör bolagstämma. 

Bolagspolicy, ägardirektiv och bolagsordningar skrivs om så att styrelse och VD 

har hela ansvaret för bolagets verksamhet mellan bolagsstämmorna. 

 

Revisionen ges ökade resurser för att bättre kunna fullgöra sitt uppdrag. 

  



 

 

 

                                                                                                                                                      

Program för Hela Vara Kommuns Bästa (HVKB) inför 

kommunvalet 2018. 

Målsättning. 

Vårt program syftar till större transparens, tydlig ansvarsfördelning och därmed 

en bättre fungerande demokrati. 

Målet är att Hela Vara kommuns Bästa skall få fem platser i fullmäktige och att den 

nuvarande blockpolitiken upphör.  En valteknisk samverkan mellan partierna där partierna 

får inflytande efter antal platser i fullmäktige ger en öppnare politisk diskussion och besluten 

får en större förankring i hela kommunfullmäktige.  

 

Ekonomi. 

Under de senaste två mandatperioderna har skatten höjts med en krona. Samtidigt har 

kommunen de senaste åren ökat upplåningen för att finansiera stora investeringar i framför 

allt projekt Sprinten, med sjunkande soliditet som följd. I budgeten för 2018 förutspår 

kommunen att man inte kommer att klara det ekonomiska balanskravet de kommande åren 

p.g.a. att kostnaderna ökar snabbare än intäkterna. Vår målsättning är att soliditetsmålet på 

25% skall nås under perioden. 

Vi anser att i ett sådant läge måste kärnverksamheten prioriteras. Skolan, vården och 

omsorgen om de äldre går före investeringar i andra verksamheter. Mot denna bakgrund 

framstår de stora investeringarna i projekt Sprinten som äventyrliga och riskerar bli stående 

oanvända om man inte kan driva verksamheten utan bidrag från kommunen. 

 

Centrala funktioner. 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens organisation och 

förvaltning. 



Utöver  centrala funktioner som administration med upphandling, it och ekonomi, styrs 

kommunikation, personal , planfrågor, kommunens tekniska verksamheter och kommunens 

sex bolag av kommunstyrelsen och kommundirektören, med en begränsad insyn som följd. 

Vi anser att denna koncentration också leder till att det blir svårigheter att på ett noggrant 

och kontinuerligt sätt följa upp verksamheterna ekonomiskt och organisatoriskt.                   

 En översyn av organisationen bör därför göras som syftar till att minska kommunstyrelsens 

och kommunledningens operativa roll.  

 

Bolagen. 

Vara kommun har sex aktiebolag: Vara Koncern AB, Vara Bostäder AB, Vara 

Industrifastigheter AB, Vara Konserthus AB, Vara Net AB och Destination Vara AB. 

Dessa bolag har kommit att få en allt större omfattning och betydelse för kommunens 

verksamhet och utveckling, samtidigt är möjligheterna till insyn och påverkan i bolagen  

betydligt mindre än i övrig kommunal verksamhet. Bolagen hade i bokslutet för 2016, 95,669 

milj.kr i omsättning, tillgångar på 448,252 milj.kr och eget kapital på 125,765 milj.kr.                                                                       

Bolagen styrs idag av en styrelse och VD, men där kommunledning har rätt att under 

löpande verksamhetsår fortlöpande påverka verksamheten i bolagen. Kommunledningen 

utgör dessutom Bolagsstämma. Denna ordning ger en bristande insyn och svårigheter att 

utkräva ansvar för det som sker i bolagen. 

Vi vill förändra den rådande ordningen så att kommunfullmäktige utgör ägarnas 

(kommuninvånarnas) representanter vid bolagsstämman, där ordförande, VD och revisor 

redogör för bolagets verksamhet och frågan om ansvarsfrihet prövas.                                                                                         

Mellan bolagsstämmorna har styrelse och VD det fulla ansvaret för bolagens verksamhet 

utan inblandning från kommunledning eller annan utomstående part. 

Bolagspolicy, ägardirektiv och bolagsordningar skall därför förändras så att styrelsens ansvar 

och befogenheter blir tydliga och att det blir en direktkoppling mellan bolag och fullmäktige. 

Denna förändring innebär en ökad insyn och kontroll av bolagens verksamhet. 

 

Utbildning. 

Skola och utbildning är en central del i vår kommuns utveckling, där lärarna är skolans 

viktigaste resurs. Skolledningen och lärarnas möjligheter att forma, utveckla och därmed ta 

ansvar för undervisningen är avgörande för ett bra studieresultat,. Vi anser att 

resurstilldelningen till skolan skall prioriteras.  



Skolans lokalisering har också stor betydelse för utvecklingen i kommunens olika delar. 

Närheten till skola och förskola är i många fall avgörande när en familj väljer var man 

bosätter sig. Skolan är idag lokaliserad på nio olika orter i kommunen. Vi anser att skolorna 

skall finnas kvar och utvecklas på de orter där de finns idag. Det är också viktigt för 

arbetsmiljön att lokalerna är ändamålsenliga och väl underhållna. 

Lagmansgymnasiet, som hotades av nedläggning för några år sedan, har åter fler elever som 

söker till skolan. För att ytterligare stärka gymnasieskolan kan ett fördjupat samarbete med 

våra grannkommuner vara ett sätt att stärka Lagmansgymnasiet. 

 

Socialnämnden. 

Socialnämndens verksamhet är till allra största delen reglerad i olika lagar. De viktigaste är 

socialtjänstlagen, (SoL, 2001:453)  hälso och sjukvårdslagen, (HSL,1982:763) lagen om stöd 

och service till vissa funktionshindrade (LSS) m.fl. 

Kommunens uppgift och ansvar är att inom ramen för gällande lagstiftning organisera 

verksamheten. Möjligheten att påverka kostnaderna är därför begränsad. 

Den möjlighet kommunen har, är att organisera verksamheten så effektivt som möjligt.         

En nyligen gjord utredning visar att behovet att rekrytera personal till offentlig sektor är en 

av de stora utmaningarna i framtiden. Pensionsavgångar kombinerat med ett ökat antal 

äldre som på olika sätt behöver hjälp av hemtjänst och hemsjukvård skapar ett betydande 

behov av nyrekrytering till dessa verksamheter. Det är därför nödvändigt att pröva hur 

verksamheten är organiserad. 

Under 2000-talet har ett stort antal särskilda boenden avvecklats med följden att de som 

behöver kommunens hjälp bor kvar i sina hem. Det får till följd att personalen måste 

tillbringa en stor del av sin arbetstid med att förflytta sig mellan olika omsorgstagare.  Som 

exempel kan nämnas att hemtjänstpersonal under ett arbetspass ibland kan behöva köra bil 

10 mil. 

En utvärdering av effekterna av den omfattande avvecklingen av särskilda boenden bör 

göras, där både kvalitén i verksamheten utvärderas och det att framtida rekryteringsbehovet  

av personal, effektivitet och arbetsmiljö vägs in. 

 

 

 

 



Miljö och byggnadsförvaltningen. 

Inom miljö och byggnadsförvaltningen handläggs många ärenden som på olika sätt berör 

enskilda medborgare och företag. Verksamheten leds av miljö och byggnadsnämnden.        

Hur nämnden och förvaltningen utövar sin myndighetsroll påverkar i hög grad kommunens 

relationer med kommuninvånarna. 

Förvaltningslagens 4 § föreskriver bl.a. att varje myndighet skall lämna upplysningar, 

vägledning, råd och annan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens 

verksamhetsområde. 

Vi anser att detta synsätt skall vara vägledande i förvaltningen. Myndighetsutövningen skall 

kännetecknas av tilltro till medborgarna och företagens vilja och förmåga att göra rätt. 

Ambitionen skall också vara att snabbt och effektivt handlägga ärenden, som exempelvis 

bygglov. Tydlig information om gällande planer och regelverk underlättar här relationen 

mellan kommunen och medborgarna. Avgifterna som kommunen debiterar för sin 

myndighetsutövning skall utformas så att anmälningar mot enskilda och företag som vid 

kontroll visar att man följer gällande lagar och tillstånd ej skall debiteras någon 

kontrollavgift.  

Då samhället är i ständig förändring bör kommunen fortlöpande pröva gällande planers 

aktualitet. Alla våra tätorter påverkas av den allt snabbare förändringen inom handel, främst 

beroende på utvecklingen av nya köpcentra och E-handel. Detta innebär att planer blir 

inaktuella och förhindrar en anpassning till de nya förutsättningarna.  

 

Kultur och fritid. 

Kultur och fritidsverksamheten är en viktig del av samhällets sociala liv och utveckling. 

Föreningslivet jämte biblioteken är den viktigaste delen i kommunens kultur och 

fritidsverksamhet. 

 Bibliotekens verksamhet med utlåning av böcker, föreläsningar, utställningar och andra 

arrangemang skall vara en naturlig mötesplats i vårt dagliga kulturliv. 

I kommunen finns också ett omfattande föreningsliv. Många av våra kommuninnevånare är 

engagerade i föreningar av olika slag, allt från kultur och natur till idrott och dataspel.  

Särskilt på landsbygden och i våra mindre tätorter har föreningslivet en avgörande betydelse 

för att skapa en levande samhälle. 

 Kommunen bör med bidrag till föreningslivet stödja föreningarnas verksamhet så att de kan 

fortleva och utvecklas. Vi anser också att föreningslivet, som inte är omnämnt i kommunens 



budget för 2018 ”Vision 2030-Vara vågar!”, är en självklar del i kommunens framtida 

utvecklingsarbete.  

Projekt Sprinten                                                                                                                                                                                                                                           

En annan del av kommunens kulturverksamhet bedrivs i Vara konserthus.  Inom kvarteret 

Sprinten, har kommunen utvecklat och driver en omfattande verksamhet inriktad på 

arrangemang inom kultur, fritid och konferens. Konserthusets och badhusets verksamheter 

är uppskattade och har många besökare från hela regionen. Konserthuset AB får därför 

betydande bidrag från regionen, utöver kommunens bidrag.                                                                                                          

Den pågående utbyggnaden av Sprintenprojektet, f.n. kostnadsberäknad till 165 milj., som 

förutom ombyggnader inom konserthuset och Lagmansgymnasiet, inrymmer en byggnation 

av lokaler för friskolan ”Academy of Musik and Business” och en konferens/konsertlokal den 

s.k. Black Boxen.                                                                                                                                     

Då möjligheterna till insyn i projektet är små är det svårt att göra en beräkning av framtida 

kostnader.  Vår principiella inställning till projektet (AMB´s lokaler samt byggnationen av 

”Black Boxen”) är att det skall drivas utan ökade bidrag från kommunen. Vi ifrågasätter 

dessutom om det är en kommunal uppgift att bygga och finansiera lokaler till en privat 

friskola. Uthyrning, konferensverksamhet och andra kommersiella evenemang till externa 

intressenter måste bära sina egna kostnader, om kommunen över huvud taget skall 

engagera sig i den verksamheten.        

 

                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

  


