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Val till kommunfullmäktige 2022
Information som ges ut till alla hushåll i Vara kommun
av partiet Hela Vara Kommuns Bästa (HVKB).

- ett bra val
för framtiden -

Kontakta oss:
info@hvkb.se
www.hvkb.se
HVKB är partiet för Dig
som bor i Vara Kommun
Tillbakablick
Nu har det snart gått en mandatperiod sedan
HVKB tog plats i kommunfullmäktige, det är dags
att summera vår första mandatperiod och blicka
framemot nästa. Valet 2018 var en stor framgång för oss, vi fick nära 10 % av
rösterna och därmed fyra mandat i fullmäktige. I Sveriges 290 kommuner finns
idag ca. 140 lokala partier representerade i fullmäktige. Det är en ny folkrörelse
som växer fram.
Valresultatet 2018 kom som en överraskning för flera av de gamla partierna i
fullmäktige och reaktionerna var blandade. Vi mötte många väljare som
spontant uttryckte sin glädje över valresultatet medan andra verkade närmast
chockade och hade svårt att hantera väljarnas utslag. Längst i sin besvikelse gick
en högt uppsatt tjänsteman som vid ett möte där undertecknad deltog ägnade
en stor del av mötet till att kritisera HVKB och mig och att valresultatet var det
värsta som kunde hända Vara kommun.
Ett tydligt resultat av vårt inträde i fullmäktige och i kommunens olika styrelser
och nämnder är att det har byggts en ny skola i Tråvad och att Larvs skola
renoveras och förslag om s.k. besparingar i exempelvis Kvänum har kastats i
papperskorgen.
Coronapandemin som bröt ut under mandatperioden kom att prägla den
kommunala verksamheten med de olika restriktioner som följde.
Kommunfullmäktige och möten i styrelse och nämnder hölls digitalt med de
begränsningar och tekniska problem som följde med det. De så viktiga politiska
diskussionerna hämmades av detta och mötena fick koncentreras på att klara de
formella kraven.

Framåtblick
Vi står nu inför ett nytt val och en ny mandatperiod. Förutsättningarna ser
annorlunda ut än det gjorde inför 2018-års val. Nu har vi krig i Europa, med
energikris och hög inflation som följd, likaså kommer den upprustning av vårt
försvar som sker kräva stora resurser. Detta kommer att påverka kommunens
ekonomi. Inflationen driver upp räntorna. Energi- och transportkostnader ökar
och vi måste nog räkna med att staten inte kommer att kompensera för detta.
Till detta kommer den fortsatta omställning som klimatet kräver.
Vi som kandiderar för HVKB gör det för att vi har ett starkt engagemang för vår
kommun och att hela kommunen ska leva och utvecklas.
Vi hoppas därför på förnyat och utökat förtroende i kommande val.
Mikael Lidén - Ordförande - Hela Vara Kommuns Bästa

De viktigaste frågorna för oss är:
Skolan

Ekonomin

Skolan och elevernas resultat är den
viktigaste faktorn för elevernas och
samhällets utveckling.

En god ekonomisk hushållning, som
det står i kommunallagen, är viktig
för att vi ska kunna ha en hög
kvalité på kommunens
kärnverksamhet. Det innebär att
fullmäktige måste prioritera skola,
vård och omsorg framför andra
verksamheter.

Översiktsplanen
Den nu gällande översiktsplanen
som styr den långsiktiga fysiska
övergripande planeringen antogs av
kommunfullmäktige 2013 och är i
stora delar inaktuell. Vi anser att
översiktsplanen bör omarbetas och
på ett tydligare sätt framhålla att
det ska finnas möjligheter att bygga
och bo i hela kommunen.

Revisionen
Den gångna mandatperioden visar
på brister i revisionen, den är i
förhållande till revisionen i
näringslivet underdimensionerad. Vi
anser att den bör förstärkas.

Vi önskar att vi i Vara kommun har en skola som vi är stolta över och
som ger våra barn en bra utbildning. Att det finns bra boenden med rätt
förutsättningar och stöd för våra kommuninvånare.
Äldrevården och omsorgen ska bedrivas med kompetent och utbildad
personal för att ge en trygg och säker vård. Vi önskar att folkhälsan
förbättras för alla åldrar. Att vi är en attraktiv arbetsgivare med en
personal som har rätt till heltid och hälsosamma arbetsscheman.
Kollektivtrafiken utvecklas och att fler använder de gemensamma
resurserna. Vi vill att vi har en säker och anpassad infrastruktur för
fysiska transporter på väg eller järnväg. Alla som vill ska få möjligheten
att koppla upp sig via fiberanslutning. Att vi använder hållbara resurser
så vi lämnar över bra förutsättningar till kommande generationer.

Kommunalrådskandidat #1
Carl Hellqvist
0705-429289
carl.hellqvist@vara.se
Vi bor i Sverige som är ett fantastiskt
och fritt land att bo i. Vi har
utmaningar i vårt samhälle med
orättvisor och situationer där vi som
gemensamt samhälle inte fungerar
på det sätt som vi egentligen vill.
Hela Vara Kommuns Bästa har
genom sina fyra mandat i
kommunfullmäktige varit aktiva i den
politiska processen under nuvarande
mandatperiod. Vi söker nu förnyat
och utökat stöd inför kommande
mandatperiod för att få till bra
möjligheter att bedriva våra frågor.
Vi finns som ett alternativ och är
villiga att styra kommunen. Vi
medverkar gärna till att det kommer
nya engagerade personer i
påverkande organ och att den
tidigare förhållningen i
kommunstyrelsens arbetsutskott
sedan många årtionden förändras.
Ibland är det bra med nya idéer och
tankesätt då slentrian gör att man
kör i samma hjulspår.
Stärk vår demokrati genom att gå
och rösta den 11:e september.

Valprogram
Vi har ett mycket bra och genomarbetat valprogram för nästa mandatperiod
som finns i sin fullständiga form att läsa på vår hemsida hvkb.se för den som är
intresserad. Vårt program syftar till en större transparens, en bättre fungerande
demokrati genom att de förtroendevaldas roll stärks och blir tydligare samt en
ansvarsfull hushållning av skattebetalarnas pengar.

Samarbete
Vi går till val självständigt och har inte något uppgjort samarbete med andra
partier innan valet. Vi vill se väljarnas resultat innan vi inleder
samarbetsdiskussioner med andra partier. Vi har en pågående kommunikation
med så gott som alla partier som är aktiva i vår kommun. Detta hade vi inte som
nystartade i förra valkampanjen och det leder förhoppningsvis till bättre
möjligheter till samarbeten.

Prioritering
Våra barns utbildning är kommunens viktigaste verksamhet. Vi prioriterar
åtgärder för att höja skolresultaten och att alla ska lämna grundskolan med
gymnasiebehörighet. Vi vill att alla ska avsluta sina gymnasiestudier med
fullständiga betyg samt är rustade för ett fortsatt livslångt lärande. En annan
faktor som är viktig för studieresultaten är studiemotivation och förståelsen för
skolans och utbildningens betydelse hos elever och föräldrar. En särskild
satsning bör därför göras för att öka förståelsen för utbildningens betydelse för
ett bra liv, genom att öka informationen och diskussionen med elever och
föräldrar om utbildningens betydelse. Det är också viktigt att tidigt
uppmärksamma elever med behov av särskilt stöd.

Kom och träffa oss innan valet!
Vi har en valstuga på torget i Vara

Lokalt parti
Vi är övertygade om att ett parti som arbetar på lokal nivå tillhör framtiden. De
etablerade rikspartierna tappar engagemang och har svårt att behålla krafterna då
mycket av politiken kommer ovanifrån. Därför känner vi att ett lokalt parti är den
rätta vägen att gå och att vi då är fria att hitta de bästa lösningarna för vår kommun.

Vi ger exempel på vad vi tycker:
Positiv utveckling

Oönskad utveckling

Vara kommun växer och vi är
återigen över 16 000 invånare.

Kommunens bostadsbolag har sålt
flera fastigheter till privata
näringsidkare utan att försäljningen
varit ute på marknaden. En öppen
försäljning kunde ha bringat ett
högre försäljningspris och inneburit
en mer rättvis process.

Skolrenoveringar har tagit fart och
nya skollokaler har färdigställts
medan andra renoveras eller
planeras.
Bästa placeringen i Svenskt
Näringslivs årliga ranking.
Budgeten till tätortsvandringarna har
ökat, vilket var vårt mål denna
mandatperiod. Vi får mycket lokal
utveckling för dessa medel.
Det av de andra partierna godkända
intentionsavtalet med PEAB
angående hotell i Vara med möjlighet
för kommunal inblandning har inte
aktiverats/genomförts. PEAB får
enligt oss gärna bygga hotell men
inte med kommunala medel.

Flera oegentligheter har framkommit
i kommunens bolag som visar att vi
inte har den kontroll som behövs.
Sjukfrånvaron hos vår personal har
ökat under pandemin men är också
högre jämfört med andra kommuner.
Hög personalomsättning vilket leder
till många rekryterings- och
upplärningsprocesser.

De delade turerna och årsarbetstiden har inte förändrats och det har delvis med
Coronapandemin att göra som har forcerat förutsättningarna inom vården på
ett sätt som vi inte kunnat förutse. Tester för "Heltidsresan" har provats på vissa
tjänsteställen men inga permanenta ändringar har verkställts.
Det har under mandatperioden avsatts investeringsmedel för att åtgärda flera
vägkorsningar för att öka trafiksäkerheten. Kommunens äger sällan dessa vägar
utan är beroende av Trafikverket och tyvärr har dessa inte åtgärdat de projekt
som redan är beviljade och finansierade från kommunens sida.

Framtidstankar
Vi hoppas på fler ledamöter i kommunfullmäktige och att vårt aktiva och lokala
engagemang premieras. Vårt fokus kommer fortsatt vara på den egna kommunen och
att arbeta för att hela kommunen skall leva och utvecklas.

Önskar ni förändring - rösta på HVKB

Aktiva representanter
Vi arbetar för att engagera fler i kommunalpolitiken. Allas röst ska kunna höras. Vi är
därför väldigt stolta att vi engagerat nya kandidater från olika delar av kommunen
med erfarenheter från både näringsliv och föreningsliv. Vi är inte kompletta, men vår
grupp kompletterar varandra. Vi har bättre jämvikt mellan könen än genomsnittet
och balanserar detta ytterligare genom att premiera den underviktade delen för en
bättre jämställdhet.

Önskar ni förändring - rösta på HVKB

Mål
Förskola och skolans verksamhet är den viktigaste utvecklingskraften inom den
kommunala verksamheten. En bra skola och goda studieresultat är grunden för en
positiv utveckling i kommunen.
Oförändrad kommunal skattesats då vi redan ligger högre än genomsnittet.
Kommunen gör välgrundade prioriteringar bland investeringsbehoven samt beaktar
alternativ som ger lägre framtida underhållskostnader. Vilket ger oss mer ekonomi
över till personal och hälsofrämjande åtgärder inom vård, skola och omsorg.

Vi finns för dig som vill att
samhället ska vara ett
stöd för den som behöver.
Jämlikhet och rättvisa är
inte att alla ska få allt ifrån
vårt gemensamma
samhälle. Inte heller ska
några få utvalda få vad de
önskar, utan alla ska få
samma möjligheter och
behandling.

Sammanfattning
HVKB - ett bra val för framtiden
HVKB är partiet för Dig som bor i Vara kommun. Vi som kandiderar till
kommunfullmäktige gör det för att vi har ett starkt engagemang för vår kommun
och att hela kommunen ska leva och utvecklas.
Vårt program syftar till en större transparens, en bättre fungerande demokrati
genom att de förtroendevaldas roll stärks och blir tydligare och en ansvarsfull
hushållning med skattebetalarnas pengar.

Skolan
Skolan och våra barns utbildning är kommunens viktigaste verksamhet. Vårt mål
är att alla elever ska uppnå gymnasiebehörighet när de slutar grundskolan. En
särskild satsning bör därför göras för att höja studieresultaten.

Ekonomi
Vara kommun har en skattesats som är 21,77 kr. Det är ca. 1 kr högre än
genomsnittet för kommunerna i Sverige. Vårt mål är oförändrad skatt och att
investeringarna ska till största delen finansieras med skattemedel, utan att
behöva låna.

Översiktsplanen
Den nu gällande översiktsplanen antogs 2013, den behöver omarbetas och
förnyas. Vi anser att fokus ska vara att hela kommunen utvecklas jämbördigt och
att förskolor och skolor ska finnas kvar på de orter där de finns idag.

Revisionen
Revisionen är i jämförelse med den revision som finns inom näringslivet
underdimensionerad. Vi anser att anslaget till revisionen bör öka för att
revisionen ska ha bättre förutsättningar att kontrollera verksamheterna och om
verksamheterna har rätt förutsättningar för att nå de uppsatta målen.

