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Informationsblad varannan månad till alla hushåll och företag i Vara kommun. AXET finns också på kommunens hemsida www.vara.se/Kommun & politik/AXET
Nästa AXET kommer ut den 29 augusti, manusstopp den 8 augusti.

Jordgubbens dag 29 juni 2013

Information om NärINgslIVsuTVEcKlINg

Vara Framåt är ett samlingsnamn på det samarbe-
te mellan olika kommunala, regionala och privata 
aktörer som Vara kommun startade i samband 
med utlokaliseringsbeslutet av Asko Appliances 
AB sommaren 2012. Vara framåt syftar även till 
att informera om vad som händer i stort beträf-
fande nyföretagande, nyetableringar och ett gynn-
samt företagsklimat för befintliga företag.

Nya företag 
- välkomna!

Trägen vinner
sJälVKlArT är det både ledsamt och 
frustrerande att – utöver utlokalise-
ring av all produktion på Asko App-
liances AB i Jung – nu även förlora 
försäljning och utvecklingsdelen. Det 
är inte tu tal om det. En ort som Jung 
som i över ett halvt sekel förknippats 
med Asko som varumärke ställer inte 
om över en natt. MEN än viktigare 
att se är att nya lokala ägare av fastig-
heten har planer för framtiden. 

ur sysselsättningssynpunkt finns 
Asko Appliances AB kvar inom det 
lokala arbetsmarknadsområdet (som i 
vårt fall omfattas av Vara, Lidköping, 
Götene och Essunga) OCH sist men 
inte minst visar Svenskt Näringsliv se-
naste ranking att Vara kommuns före-
tagklimat inte låter skämmas för sig. 

VArA kommun är nämligen en av 
landets mest företagsvänliga kommu-
ner och företagsvänligast i Skaraborg. 
När företagarna fått säga sitt i den år-
liga enkäten hamnar kommunen på 
plats 35 (av 290 kommuner) och har 
därmed klättrat hela åtta placeringar. 
Det är sjätte året i rad Vara kommun 
avancerar och det målinriktade arbe-
tet med att sätta tydliga mål och job-
ba med kundfokus ger resultat. 

DET betyder inte att vi kan luta oss 
tillbaka. Icke. Det finns alltjämt stora 
förbättringsåtgärder. Primärt fokuse-
rar vi nu på att stärka dialogen mellan 
kommunala representanter och våra 
företag genom bland annat företagar-
frukostar. Utan kommunikation är 

det svårt att veta vad företagarna ef-
terfrågar samtidigt som det är viktigt 
för oss i den kommunala organisatio-
nen att förklara varför vi handlar på 
det ena eller andra sättet i olika frågor. 

uTöVEr stärkt dialog genomförs nu 
en kommunal omorganisation som 
tydligare särskiljer kommunens till-
växt- och utvecklingsarbete från det 
som är ren myndighetsutövning. Na-
turligvis är båda delarna en förutsätt-
ning för ett sunt näringslivsklimat, 
men gentemot våra kunder är det vik-
tigt att skilja på lagstiftning och ser-
vice. Vidare stärker nu Vara kommun 
samarbetet med Nyföretagarcentrum 
som kommer att öka sin närvaro i 
kommunen.  
När det gäller förbättringen av infra-
strukturen kommer tågutbudet öka 
på sträckorna Vara-Lidköping och 
Vara-Göteborg samtidigt som  Vara 
är en av de kommuner som jobbar för 
en medfinansiering för att snabbare få 
till stånd en utbyggnad av hela E20 
till motorväg.

EFTEr regn kommer sol. Ha en skön 
sommar.

Johanna Forslund Kullander
Näringslivschef, Vara kommun

w Den 18 juni 2013 kl 9-11 hölls 
det sista Stormötet på Vara kommun 
innan sommaren. Stormötena kom-
mer dock att fortsätta under hösten 
eftersom omställningsarbetet snarare 
intensifieras än avtar i och med att 
utlokaliseringen av Asko Appliances 
AB genomförs. Datum för höstens 
möten kommer att framgå under 
”Vara Framåt-knappen” på Vara 
kommuns hemsida.

w På onsdagar under hösten kommer 
Vara Bibliotek att vara träffpunkten 
för f d Askoanställda och andra som 
känner behov av att ses på regelbun-
den basis. Mer information om detta 
kommer under hösten.

Fredag 28 juni
18.00-02.00  Tivoli (fri entré)
18.00-02.00 Pubkväll med coverbanden UCL och AMPLIFIED EGOS (fri entré) 
19.30   Ståupp-komiker VäSTGöTA-HENkE live (lilla scenen)

lördag 29 juni
09.00  Marknadshandel, affärer och tivoli öppnar
10.00  öppnande – konferencier TONy HANSEN(stora scenen)
10.10  ANNIS BrANDEr med band (stora scenen)
11.00-12.30 Gratis utdelning av JOrDGUBBAr med GLASS (Hotellgatan)
11.00  ALLGOTT & VILLGOTT – familjeunderhållning (stora scenen)
  Sparbanken Skaraborg sparkar ut badbollar 
11.00-14.00 Jordgubbsdansen – LäCkö SqUArEDANCErS (Badhusparken) 
12.15  räFVEN & TEATrO BAó – fartfylld musik och cirkus (Drottninggatan)
13.00  MArTIN rOLINSkI med band (stora scenen) 
14.00  Showgruppen ”STJärNSkOTT” (Badhusparken)
14.30  Intervju av MISS JOrDGUBBE-kANDIDATErNA (stora scenen) 
  Dragning på jordgubbsassietterna (personlig närvaro)
14.45  MArTIN rOLINSkI deltar vid SkLTs kröning av MISS JOrDGUBBE 2013
15.00              räFVEN & TEATrO BAó – fartfylld musik och cirkus (Drottninggatan)
16.00-17.30     Jordgubbsbuggen – VArASLäTTENS BUGGArE (Badhusparken alt Alléhallen vid regn)
21.00-01.00 Gratis dans till GLAPACk (Badhusparken)
22.00-02.00 Coverbanden UCL  och AMPLIFIED EGOS uppträder (lilla scenen)
23.00  rEFrESHMENTS uppträder (stora scenen) 
00.30  BILLy, Coverband Gyllene Tider uppträder (stora scenen)
02.00  Tivolit och festområdet stänger

övriga programpunkter
09.00-16.00         Marknadshandel 
09.00-16.00         Ett 60-tal välsorterade butiker
09.00-02.00 Erikssons tivoli samt serveringar på torget och i Badhusparken
10.00-18.00 rundflygning med helikopter från Torsvallen
10.00-15.00 kommuntältet: 
  Nationellt centrum för Måltiden, Lyskraft Vara och bredbandsutbyggnaden
10.00-15.00 Ponnyridning i Badhusparken
11.00-14.00         Biblioteket Vara öppet
11.00, 13.45 Judouppvisning i Badhusparken 
11.30-12.15         Gymnastikuppvisning av Vara Gymnastikförening på Drottninggatan 
15.00-  Beachvolleybollturnering vid Vara utomhusbad

Jordgubbens dag

| www.vara.se | www.vara.se | 

den stora 
hemvändar-

dagen

 29 
juni

martin rolinski räfven & teatro baó

refreshments

allgott & villgott

”Vara kommun har absolut ett bra fö-
retagsklimat. Jag väljer att pendla till 
kommunen och arbeta här eftersom det i 
kommunen finns en så positiv entrepre-
nörsanda för att starta företag och för att 
få dem att bli framgångsrika, konstate-
rar. Det är en positiv go i Vara kommun 
som gör det trevligt att jobba här.”       

Anders Malm, marknadschef  på 
Tornum i kvänum 

sAgT 
om kommunens näringslivsklimat”

Efter att vårens 
företagsfrukos-
tar i kvänum 
lockat allt från 
20 till 90 företa-
gare fortsätter vi 
det lyckosamma 
konceptet i höst. 

För dig som vill sätta en kråka i ka-
lendern redan nu så gäller följande: 
DATum: 6 september, 4 oktober, 8 
november, 6 december, TID: kl 8-9 
PlATs: Lumber & karle i kvänum.

Företagsfrukostar-
na fortsätter i höst 

 mer information?
   Vill du få information om frukostar,    
   företagsträffar och annat näringslivs
   relaterat från Vara kommun?

   Vänligen registrera dig då på: http://  
   www.vara.se/naringslivarbete/ 

ansvarig utgivare: Fredrik Nelander, tel: 0512-310 10, e-post: fredrik.nelander@vara.se     redaktör: christina Norlin, tel: 0512-310 22, e-post: christina.norlin@vara.se      växel: 0512-310 00     

Årets samarbetspartners är: 
Food & Nightlife i Nossebro AB (Casa)
Food & Nightlife i Vara AB (kronan)
restaurang Bistro
rock i Vara

Hemglass skänker glass till jordgubbarna och Vara 
Sparköp assietter m m
Närradion sänder hela dagen på 87,8 MHz

Arrangörer och medverkande:
Vara kommun
Vara konserthus AB
VaraBär 
Vara köpmannaförening 
Vara Sportklubb 
Skaraborgs Läns Tidning 
Sparbanken Skaraborg 
Läckö Squaredancers
Varaslättens buggare 
Varaortens ryttarförening
Vara Gymnastikförening
Vara Volleybollklubb
Vara Judoklubb
Helair Sweden (helikopterflygningen)

Den 28 maj besökte representanter 
från kommunen Colorex fabrik i Sto-
ra Levene. Ny produktionsutrustning, 
nytt färglaboratorium och nytt lager. 
Glädjande, intressant och lärorikt.

På öppet hus i st 
levene färgfabrik

TEgEmAN ProDucTIoN & EDucATIoN 
– Utbildnings- o föreläsn. verksamhet inom 
kost o. hälsa etc.

sTylE By gooDIsoN – Frisörverksamhet 
o. övrig skönhetsvård etc.

JEP ByggsErVIcE – rörelse- o. konsulterande 
verksamhet inom byggnad- o. byggmaterial etc.

VArA ugglAN FAsTIghETs AB – Fastig-
hetsförvaltning

ArENTorP EgENDom AB – Fastighetsför-
valtning

FErrumENT – äga o. förvalta värdepapper

P BErgmANs FIsK – Hemleverans av fryst 
fisk o. skaldjur

KloKsKAP I VäsT – konsultverksamhet 
avseende företags organisation, utv. av pro-
gramvaror etc.

sTäDFIrmA 123 – Tak-, fasad-, flytt-, hem o. 
kontorsstädning etc.

JuNg rEsTAurANg och DETAlJhAN-
DEl AB – restaurangverksamhet o. servicebutik

mäKlArhus1 I VäsT AB – Fastighetsmäkleri

rosmoTrAV KommANDITBolAg – 
Travsport, ägande o. tävlande m. travhästar etc.

BysTorP VIND AB – Bedriva elproduktion 
m. vindkraft etc. 
chrIsTINA hAll FörVAlTNINg AB – Be-
driva tandläkarpraktik o. kapitalförvaltning etc.

sTrANDEll VET AB – Veterinärtjänst samt 
försäljning av djurtillbehör etc.

hsl FAsTIghETEr AB – äga o. förvalta 
fastigheter etc.

grImsTrAND INVEsT AB – äga o. förvalta 
lös egendom etc.

A.A FAsTIghETEr AB – fastighetsförvaltning 
o. därmed förenlig verksamhet.

sTAll 2013 KommANDITBolAg – 
Travsport. Tävling m. travhästar som ska vara i 
proffsträning.

rIm KEuN ThAI – restaurangverksamhet

Välkommen in 
i kommuntältet 
- vi finns alldeles vid entrén till 
kommunhuset, precis som vanligt.

w BrEDBAND. Här kan du se hur 
långt bredbandsutbyggnaden kom-
mit och du får också träffa fören-
ingsrepresentanter.

w NATIoNEllT cENTrum För 
mÅlTIDEN. kom och gör din egen 
macka i vår MACk-APP och äT 
SEDAN UPP DEN!! 

w lysKrAFT VArA. Tävla om att 
skapa den bästa Lyskraft-affischen. 
Vinnaraffischen sätts upp i mång-
fald utmed Storgatan.

w KosTENhETEN.Provsmakning 
- vi bjuder på ett axplock av vår 
läckra meny samt visar kylmats-
portioner.

annis brander

glapack stjärnskott

ÅrETs FörETAgArE
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Vem vill du nominera till Årets Före-
tagare i vår kommun?

Årets Företagare ska:
w äga företaget
w aktivt driva företaget
w ha företaget som sin huvudsakliga 
sysselsättning
w genom gott ledarskap vara en 
god förebild och ambassadör för 
företagare
w visa prov på att vara extra kreativ 
och företagsam på ett sätt som bör 
premieras
w ha god lönsamhet
w inte ha några betalningsanmärk-
ningar

testa 
mack-appen!
gör din egen 

macka i vår mack-
app - och ät sedan 
upp den! från 3 år.

när-
radion sänder 

hela dagen 
på 87,8 mhz



AXET 3-13

    obs! fullständig information - förköp, anmälan m m - hittar du 

på hemsidorna www.vara.se och www.varakonserthus.se

juni
fredag     28 Midnattsloppet 25:e gången. Oltorp, kvänum, start 19:15 - 20:40. 
lördag    29 Jordgubbens dag. Martin Rolinski, Annis Brander, Räfven &  
  Teatro Baó, Allgott & Villgott, Refreshments m fl, underhållning,  
  marknadshandel, tivoli. Se även www.jordgubbensdag.se
lördag    29 Jordgubbar & glass. Gratis utdelning på Hotellgatan kl 11-12:30.
lördag    29 Jordgubbsdansen. Badhusparken kl 11-14.
lördag    29 Kröning av Miss Jordgubbe 2013, Martin rolinski kröner kl 14:45.
lördag    29 Beachvolleyturnering. Vara utomhusbad cirka kl 15.
lördag    29 Jordgubbsbuggen. Badhusparken kl 16-17:30.

juli
15/6 - 13/7 Är du inte riktigt fisk?! ScenVaras sommarfars, Teaterladan i  
  Larv. Lö 15/6 kl 19, sö 16/6 kl 19, ti 18/6 kl 19, on 19/6   
  kl 19, fr 28/6 kl 19, lö 29/6 kl 19, sö 30/6 kl 15, sö 30/6 kl 19.  
  Biljettbokn: 0722- 58 92 68. Gruppbokn: 0722- 58 81 73.
tisdag        2 Sommarkväll på slätten. Må-bra-kören, Lumber & karle kl 19.
onsdag     3 Motionsdans till Musikanterna. Mossbrott kl 18-22. Ta gärna med fika!

torsdag     4 Sommarkväll på slätten. New Orleans Jazzcats, Badhusparken kl 18.
söndag     7 Söndagar Huttla kvarn kl 13-17. Falköpings dragspelsklubb kl 14:30. 
tisdag        9 Sommarkväll på slätten. House of Trees, Lumber & karle kl 19.
onsdag    10 Motionsdans till Lassez. Mossbrott kl 18-22. Ta gärna med fika! 
torsdag   11 Sommarkväll på slätten. Stig & Lennart, Badhusparken kl 18. 
fredag     12 Konstutställning  t o m 29/7. Johan Hallberg, bibl Vara, verniss kl 14.
torsdag  14 Mötesplats Trädgård. www.motesplatstradgard.se
söndag   14 Söndagar på Huttla kvarn kl 13-17. Sören Frid kl 14:30.
tisdag      16 Sommarkväll på slätten. Stig Sandberg, Lumber & karle kl 19.
onsdag   17 Motionsdans till Tivermans. Mossbrott kl 18-22. Ta gärna med fika! 
torsdag  18 Sommarkväll på slätten. Birgitta Forsgård, Badhusparken kl 19. 
söndag   21 Söndagar på Huttla kvarn kl 13-17. Frälsningsarmén, kl 14:30. 
tisdag      23 Edsväraveckan. www.slatt missionen.se
tisdag      23 Sommarkväll på slätten. Trio king Edward, Lumber & karle kl 19. 
onsdag   24 Motionsdans till Trasthes. Mossbrott kl 18-22. Ta gärna med fika! 
torsdag  25 Sommarkväll på slätten. Hôl i vägga med Börje Magnusson &  
  Börje Brelid, Badhusparken kl 19. 
lördag    27 Rally i Vedumstrakten. Start i Herrljunga kl 11:00.
söndag   28 Söndagar på Huttla kvarn kl 13-17. Ingemar & pôjka kl 14:30. 
tisdag     30 Natur- och kulturvandring. Löjtnantsholm kl 18:30, saml Dönst.
tisdag     30 Sommarkväll på slätten. Hôl i vägga med B&B, Lumber & karle kl 19. 
onsdag   31 Motionsdans till Lars Erikssons. Mossbrott kl 18-22. Ta gärna med fika! 

augusti
torsdag    1 Sommarkväll på slätten. ”Glada toner”, Badhusparken kl 19. 
fredag       2 Konstutställning  t o m 20/8. Tor Petter Torbru, bibl Vara, verniss kl 14.
lördag      3 Ängens dag. ranahult kl 10.
lördag      3 Hannas bytardagar. Vara, kl 10-14, hannas.b.byte@outlook.com
onsdag     7 Motionsdans till Robins. Mossbrott kl 18-22. Ta gärna med fika! 
torsdag    8 Sommarkväll på slätten. Pro Viva-kören, Badhusparken kl 19. 
onsdag     7 Motionsdans till Robins. Mossbrott kl 18-22. Ta gärna med fika! 
onsdag   14 Motionsdans till Tivermans. Mossbrott kl 18-22. Ta gärna med fika! 
lördag    16 Familjefesten Kräftans dag i Kvänum. Fisketävling för barn upp  
  till 15 år, start kl 17:00. Anmälan till tävlingen kl 16.00-17.00
onsdag   21 Motionsdans till Kenneths. Mossbrott kl 18-22. Ta gärna med fika! 
onsdag   28 Motionsdans till SoS. Mossbrott kl 18-22. Ta gärna med fika! 

ANmäl DE uPPgIFTEr Du VIll hA mED I EVENEmANgsKAlENDErN TIll:
EVENEmANg sefik Ahmetbasic, tel 0512-311 15, e-post: sefik.ahmetbasic@vara.se
& Annica svensk, tel 0512- 312 29, e-post: annica.svensk@vara.se
KoNsErThusET tel 0512-313 71 kl 13-18
uTsTällNINgAr Birgitta hansson 0512-311 55

För fullständig information se www.vara.se och www.varakonserthus.se 
För ev feltryck ansvaras ej.

evenemangsKAlENDErN
Det händer i Vara kommun!

med reservation för ändringar i programmet, tider etc.

har du någon i din närhet 
som behöver din hjälp?

De allra flesta ser det som en själv-
klarhet att ställa upp för någon som 
behöver stöd och hjälp. Det kan vara 
en förälder, ett barn, maka/make eller 
en vän som på grund av ålder, fysisk 
funktionsnedsättning, missbruk eller 
psykisk ohälsa inte klarar vardagen på 
egen hand.

Ibland behöver du som är anhörig 
också få stöd och tid för dig själv. Du 
kanske har frågor eller funderingar, 
men vet inte riktigt vart du ska vända 
dig?

vi på anhörigstödet finns till 
för dig! 
Vi jobbar för att underlätta din situa-
tion, utifrån dina behov. Vi hjälper 
dig oberoende om din närstående har 
insatser från kommunen eller inte. 
Vår hjälp är kostnadsfri och vi har 
tystnadsplikt. Titta gärna in till oss på 
Vara vårdcentral, ring 0512-313 49 
eller skicka e-post: anhorig@vara.se

seniorcafé lärkan har 
stängt under sommaren.

Anhörigstöd

hjärtstartare kan rädda liv

•	 kommunhuset
•	 Vara konserthus
•	 Sportlife, Heljevedsvägen 4, Vara
•	 Vårdcentralen/Närhälsan 
•	 Tempo, Bitternavägen 19, Vedum
•	 Vedum kök & Bad, 1 på konto-

ret, 1 i fabriken

Hör gärna av dig till redaktionen om 
du vet att det finns fler hjärtstartare i 
Vara kommun.

lite enklare med elcykel

nu har kommunens elcykel fått bekänna färg. stadsarkitekten rune Winsnes cyk-
lade från vara till skara – en sträcka på cirka 45 kilometer – och batteriet räckte 
hela vägen (som det skulle!). 1 timma och 45 minuter tog hela färden. efter bat-
teriladdning bar det av samma väg tillbaka.

Elcyklar har blivit mycket populära på 
senare tid; inte så konstigt då här finns 
stora miljötjänster att göra. Dessutom 
är det kul. När man trampar hjälper 
motorn till upp till 25 km/h, och bat-
teriet räcker i runt fem mil innan det 
behöver laddas igen.

Nu kan medarbetarna i Vara kom-
mun cykla i uppförsbackar utan ben-
kraft. kommunen har nämligen köpt 
in en elcykel, vilket kommunens mil-
jöstrateg hoppas ska få fler att välja 
bort bilen och därmed göra miljön en 
tjänst.

– Vi vet alla att bilen är påfrestande 
på miljön och att de flesta inte skulle 
må dåligt av mer rörelse i vardagen. 
Men ändå, ibland blåser det åt fel håll 
det eller så vill man inte behöva byta 
om efter cykelturen mellan jobben 

och då det blir bilen i alla fall. Med 
elcykeln så hoppas vi att fler ska välja 
bort bilen, särskilt vid kortare resor, 
konstaterar Maria Aronsson.

Varför elcykel? 
Du kan cykla utan att bli svettig, du 
kan cykla längre än du orkar och för 
dig som gillar att plocka några place-
ringar längs vägen - ganska lätt med 
en elcykel! 

Välkommen att testa 
du också
Miljöstrateg Maria Aronsson hälsar 
att alla kommuninvånare är välkom-
na att boka en tid med henne om man 
vill provköra elcykeln. Mejla då till: 
maria.aronsson@vara.se

Varför har antagningen 
till lagmansgymnasiet 
stoppats?
Då första steget av antagningsproces-
sen till gymnasiet inför höstterminen 
2013 gjorts stod det klart att endast 
61 elever, varav 49 från Vara kom-
mun, hade sökt någon av de 160 plat-
serna vid Lagmansgymnasiet i första 
hand. 

Det minskade elevunderlaget beror 
dels på att andelen elever från Vara 
som valt Lagmansgymnasiet är liten 
(ca 30 procent vid årets antagning) 
och dels på att antalet sökande från 
Grästorp och Essunga har minskat (1 
resp 7 elever valde Lagmansgymnasiet 
inför höstterminen 2013). 

De kommande elevkullarna är fort-
satt små, därför förväntas elevunder-
laget minska ytterligare några år. Med 
detta elevunderlag finns det inga möj-
ligheter för Vara kommun att bedriva 
en gymnasieskola med utbildning av 
hög kvalitet. Då omvalsperioden star-
tade den 15 april var nämnden tvung-
en att agera och snabbt komma fram 
till beslut för hur utbildningen ska 
säkerställas för ungdomarna i kom-
munen. Därför har ett samarbetsavtal 
upprättats mellan Vara och Lidkö-
ping. konkret innebär avtalet att Vara 
kommuns elever kommer att jäm-
ställas med sökande från Lidköpings 
kommun från och med hösten 2013.

hur har antagningsstop-
pet påverkat de an-
ställda? hur många har 
sagts upp eller behövt 
byta arbetsplats?
Bildningsnämndens beslut om stop-
pad antagning innebär att årskurs 1 
på de nationella programmen inte 
kommer att starta till hösten och där-
för behöver personalstyrkan på Lag-
mansgymnasiet minskas. Den arbets-
rättsliga processen startade med att 
ta fram vilket behov av personal som 
kommer att finnas i den verksamhet 
som kommer att finnas kvar. Därefter 
bemannades den nya organisationen 
för all skolverksamhet utifrån LAS 
(lagen om anställningsskydd) och be-
hörighetskrav. 

Alla lärare i kommunen tillhör sam-
ma turordningskrets, vilket innebär 
att lärare på gymnasiet med lång an-
ställningstid kan få företräde till en 
tjänst på en 7-9-skola, där den läraren 
i sin tur kan ha företräde till en tjänst 
på en F-6-skola o s v. Bemanningen 
av den nya organisationen har lett till 

att 2 lärare blir övertaliga och kom-
mer att sägas upp medan ca 30 lärare 
får erbjudande om arbete på annan 
skolenhet i kommunen. 

Varför har Vara kom-
mun inte längre avtal 
med Essunga och gräs-
torp?
Vara kommun har tidigare haft avtal 
med Grästorp och Essunga. Avtalen 
innebar att elever från dessa kommu-
ner jämställdes med elever boende i 
Vara och hade därmed rätt att antas 
i första hand på Lagmansgymnasiet. 
Avtalet med Grästorp löpte ut den 30 
juni 2009. Grästorp valde att inte för-
nya avtalet med Vara utan har nu valt 
att teckna avtal med Lidköping och 
Trollhättan. 

Essunga har sagt upp sitt avtal med 
Vara, vilket kommer att upphöra den 
30 juni 2013. Essunga har tecknat ett 
nytt avtal med Vårgårda där priserna 
är lägre än i Vara, vilket innebär att 
för de Essungaelever som ändå väljer 
Vara får Essunga nu betala Vårgårdas 
pris. 

Vad innebär frisök?
Skollagens bestämmelser om antag-
ning till gymnasieskolan ändrades 
2008 då så kallat frisök infördes. 
Frisök innebär en utökad möjlighet 
för elever att söka gymnasieutbild-
ning på nationella program i annan 
kommun, även om utbildningen 
finns i hemkommunen. Vid frisök 
gäller andrahandsmottagning, vilket 
innebär att eleven tas emot som sö-
kande och erbjuds en plats om lediga 
platser uppstår. Först ska alltså den 
egna kommunens elever erbjudas le-
dig plats. 

Hemkommunen är skyldig att betala 
interkommunal ersättning till den 
kommun där kommunens ungdomar 
genomför sin utbildning. Hemkom-
munen är också skyldig att stå för 
dagliga resor till och från skolan men 
elever som tas emot i andra hand har 
inte rätt till inackorderingsbidrag.

För Varas del innebär detta att kom-
munens ungdomar har rätt att välja 
gymnasieskola i vilken kommun de 
vill, under förutsättning att den mot-
tagande kommunen har plats att ta 
emot eleverna. I dag har nästan alla 
gymnasieskolor lediga platser vilket i 
praktiken innebär att nästan alla ung-
domar får plats i den skola de önskar.

Vad skulle det kosta att 
fortsätta att driva lag-
mansgymnasiet vidare?
För att kunna fortsätta bedriva Lag-
mansgymnasiet under samma förut-
sättningar som idag krävs ett tillskott 
till budgeten motsvarande 28 miljo-
ner kronor år 2016. 

Samtidigt som en större andel elever 
valt att studera på annan ort har elever 
från andra kommuner, främst Gräs-
torp och Essunga, minskat. År 2003 
var antalet elever från andra kom-
muner 280. År 2013 blir antalet 99 
elever. Balansen mellan intäkterna för 

de inpendlande elever och kostnaden 
för de utpendlande elever gav år 2003 
ett överskott på 343 000 kronor. År 
2013 blev det en nettokostnad på ca 
27 miljoner kronor. 

Att fortsätta bedriva verksamhet på 
Lagmansgymnasiet med ett elevantal 
som blir färre för varje år innebär att 
det är omöjligt att anpassa organisa-
tionen för att få en budget i balans. 
Små anpassningar är möjliga att ge-
nomföra men t ex hyran och perso-
nalkostnaden är i princip densamma 
oavsett elevantal. Varje elev på Lag-
mansgymnasiet blir dyrare jämfört 
med vad det kostar att låta en elev gå 
i t ex Lidköping. 
De 28 miljoner kronor som saknas är 
en kostnad som inte kan bäras inom 

Lagmansgymnasiets ram. Detta inne-
bär att pengar måste skjutas till från 
andra verksamheter; alternativet är en 
skattehöjning med en 1 krona.

även om man skulle skulle lyckas vän-
da trenden och 50 procent av eleverna 
från Vara skulle söka Lagmansgymna-
siet, behövs fortfarande ett tillskott på 
14 miljoner kronor, vilket motsvarar 
50 öre i skattehöjning.

hur ser det ut på an-
dra orter i sverige? är 
utvecklingen unik för 
Vara?
Pendlingen över kommungränsen har 
ökat i hela landet. Läsåret 2011/12 
pendlade mer än var tredje elev till 
en gymnasieskola utanför hemkom-
munens gränser. Läsåret 2003/2004 
pendlade var fjärde elev. I en kartlägg-
ning som Skolverket gjorde 2011 pe-
kas större orter ut som vinnare i kon-
kurrensen om eleverna. I Skolverkets 
PM om elever i gymnasieskolan kunde 
man läsa att läsåret 2011/12 gick det 
totalt 369 000 elever i gymnasieskolan 
i landet. Det är en minskning med 17 
000 elever jämfört med föregående år. 

Elevantalet blir alltså mindre samti-
digt som antalet gymnasieskolor un-
der de senaste tio åren ökat kraftigt. 
Skolverkets generaldirektör varnade 
för att den allt hårdare konkurrensen 
om eleverna skulle leda till att skolor 
tvingas stänga.

Det finns en stor överkapacitet av 
gymnasieplatser i landet vilket har 
lett till att de flesta kommuner varit 
tvungna att se över sitt utbud och 
minska antalet program och inrikt-
ningar. I flera fall har man under den 
senaste tiden även tvingats lägga ner 
hela gymnasieskolor. Flera friskolor, 
t ex JB Education, har aviserat att de 
lägger ner sina skolor, men det kom-
mer även rapporter om kommunala 
gymnasienedläggningar, 
t ex i Ale kommun.

Frågor och svar om gymnasieutbildning 
för elever i Vara kommun

Nästa kommunfullmäktigesammanträde måndag 30 september. Välkommen! 
radio vara sänder direkt från mötet på 87,8 mhz, med repris följande onsdag.

Vara - en millenniekommun
Varas kommunfull-
mäktige beslutade 
den 21 juni 2010 att 
Vara ska bli en Mil-
lenniekommun. 

vad är en millenniekommun?
kommuner som bidrar till en bättre 
värld kan få titeln ”Millenniekom-
mun”. Namnet hänger ihop med 
FN:s så kallade millenniemål. Mil-
lenniemålen är åtta mätbara mål som 
handlar om att förbättra livet för 
världens fattiga. Det innebär att fler 
människor ska kunna göra det som är 
självklart för oss i Sverige; att äta sig 
mätta, få gå i skolan och ha tillgång 
till rent vatten. De är åtta till antalet: 

w Halvera fattigdom och hunger
w Ge barn rätt till skola

w öka jämställdheten
w Minska barnadödligheten
w Minska mödradödligheten 
w Stoppa sjukdomar
w rädda miljön
w öka samarbetet i världen

vad gör vara kommun? 
Sätten att bidra till millenniemålen 
är många – Vara bidrar t ex genom 
miljöarbete, rättvis handel, utbyte 
av erfarenheter kring stadsplanering, 
vattenrening, utvecklingsprojekt. 

Millenniemålen ska vara uppnådda 
år 2015. Hur det går för de olika 
målen kan man läsa på www.millen-
niemalen.nu Se även www.vara.se | 
kommun& politik | Varas Millennie-
kommunsarbete.

hjärtstartare finns på ett flertal platser i kommunen:

inga nya antagningar

göran –  kommunens nya bostads-
anpassningshandläggare

Från och med den 29 april 2013 heter kommunens bostadsanpass-
ningshandläggare Göran Lindgren. Göran som tidigare har arbe-
tat som sjukgymnast, nås via kommunens växel 0512-310 00.

radio vara sänder varje dag på 87,8 mhz. radio syn med Anita Johansson 
srF Vara Essunga grästorp, sänder torsdagar kl 19-19:30.

Visste du att…
Bjertorp Slott är nominerat i kategorin Europe´s Leading Bou-
tique Hotel 2013 som enda hotell från Sverige. 

Vedum kök och Bads nya badrumsserie Art, formgiven av 
Jesper Ståhl, vunnit det prestigefulla internationella designpriset 
”red dot award”.

?VIssTE 
Du 

ATT...

skapa den 
bästa lyskraft 
vara-affischen 

så  tapetserar vi  
storgatan med 

den.

Besök kommuntältet på Jordgubbens 
dag på lördag 29 juni. Välkommen!


