
Anmälan demokratideklaration 

Ja, Vara kommun värnar alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och 
rättsstatens principer. Vi tar tydligt avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, 
korruption och rasism. 

Ja, Vara kommun vill bidra till att demokratin står sig stark även i framtiden genom att: 

• verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet. 
Kunskap om demokratin är en förutsättning för delaktighet, 

• arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin, och 
• bidra till ett gott samtalsklimat och en god människosyn i samhället. 

Organisationens interna åtaganden 

− Kommunfullmäktigs presidium har vid två tillfällen vid möten under 2021 informerat 

partiernas gruppledare om material från Regering och Riksdag som belyser 100 år av 

allmän och lika rösträtt. 

− Föreläsning på kommunfullmäktige 20 december 2021 som handlar om 100 år av 

demokrati. Fullmäktiges sammanträden direktsänds i radio och föreläsningen kommer 

således också nå lyssnarna. 

− Rekrytera röstmottagare internt inför valet 2022 för att påvisa hur viktigt 

valet/demokratin är att alla är med. Framförallt kommer alla förvaltningschefer 

uppmanas att visa gott föredöme och agera röstmottagare. 

Organisationens externa åtaganden 

− Kommunens fyra bibliotek har uppmärksammat att den svenska demokratin fyller 

100 år i september och oktober 2021 med affischutställningen ”Ja må den leva – 

demokratin uti hundrade år”. Vid utvalda tillfällen har allmänheten bjudits på kaffe 

och kaka och kommunfullmäktiges presidium har funnit på plats för att samtala om 

demokrati med besökare. Det har även hållits tipspromenad, sagostund och pyssel i 

samband med detta. 

− Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning så har allmänheten möjlighet att ställa 

frågor vid tre tillfällen under året: 
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− när fullmäktige behandlar årsredovisningen, vanligtvis i mars 

− när fullmäktige behandlar budgetramarna, vanligtvis i juni 

− när fullmäktige behandlar budgeten, vanligtvis i november 

Frågorna behöver inte röra ärenden på fullmäktiges dagordning. I kungörelsen till dessa 
sammanträden anges att allmänhetens frågestund ska förekomma. Detta för att uppmana 
allmänheten till att aktivt delta i den demokratiska processen. 

− Varje år anordnar Vara kommun tätortsvandringar. På en tätortsvandring får 

föreningar följa med på en gångtur i kommunens orter och komma med förslag på 

förbättringar och nya goda idéer för icke kostnadsdrivande åtgärder på den 

kommunala marken. 

− Kommunfullmäktiges sammanträden fortsätter att kungöras i den lokala ortstidningen 

och inte bara på kommunens digitala anslagstavla för att nå en så bred allmänhet som 

möjligt. 

− Innan covid-19-pandemin bjöds allmänheten alltid in till 

kommunfullmäktigesammanträdena för att prata med de förtroendevalda under 

pausen, då det också bjöds på fika. Denna tradition planeras att återinföras under 

2022 och kommer även att ske på fullmäktigemötet den 29 november 2021 i samband 

med allmänhetens frågestund. 

− Föreläsning på kommunfullmäktige 20 december 2021 som handlar om 100 år av 

demokrati. Fullmäktiges sammanträden direktsänds i radio och når därigenom 

lyssnarna. (Punkt inkluderad i interna åtaganden). 

Organisationens kommunikativa åtaganden 

- Nyhet på kommunens hemsida och Facebooksida uppfördes den 26 januari 2021 om att 

demokratin fyller 100 år i år med länk till Regeringens filmklipp ’Det avgörande 

klubbslaget’ och till studiematerial framtaget av Riksdagen i och med firandet (se bilaga). 
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- Två nyhetsinlägg på kommunens hemsida och Facebooksida i september i och med 

bibliotekets event med affischutställningen ”Ja må den leva – demokratin uti hundrade 

år” (se bilaga). 

- Blänkare i kommunens tidning Axet 3/2021 som skickas ut till alla kommuninvånare fyra 

gånger om året (se bilaga) och även publiceras på kommunens hemsida AXET — Vara 

kommun 

Namn på aktör 

Vara kommun 

Hemsida  

http://www.vara.se/   

Om aktören 

I Vara kommun bor cirka 16 000 invånare där 60 procent bor i tätorterna, där Vara är 
centralort, och 40 procent på landsbygden. 

Här är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss 
möjlighet att se långt. Vi har en tradition av att arbeta långsiktigt och att vidga vyerna. All 
verksamhet i Vara kommun har sin utgångspunkt i vår vision 2030: ”Vara vågar! I Vara finns 
det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden! I Vara kommun trivs 
alla att leva och bo.” 

2017 blev Vara kommun utsedd till Årets Superkommun i kategorin landsbygdskommuner. 
Kommunens framgångsfaktorer är entreprenörskap, mötesplats, kultur, internationalisering, 
kompetens, infrastruktur och inkludering. Faktorerna anger vad Vara kommun arbetar med 
för att nå det övergripande målet ”I Vara kommun trivs alla att leva och bo”. Sett över flera 
år ligger nyföretagandet i Vara kommun högt och företagsklimatet är gynnsamt. Kommunen 
har ungefär 800 företag (AB, HB, KB och EN). De informella nätverken är starka och 
företagen gör gärna affärer sinsemellan. Tyngdpunkt i näringslivet ligger på tillverkande 
industri, handel och jordbruk. 
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