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F   örst och främst vill vi passa på att rikta ett stort tack till alla er Varabor 
och företagare för att ni har följt de nationella rekommendationerna 
för att undvika smittspridning av Covid-19. Det är tillsammans som vi 
kommer att hantera den här pandemin och det är tillsammans  
som vi håller i och håller ut och fortsätter att förbättra vår  

verksamhet och planera för framtiden. 

Vi alla kan göra skillnad och i grunden handlar det om vårt sätt att bemöta  
varandra, ta oss an nya utmaningar och skapa bra service för dem vi finns till för.  
Därför fortsätter vi på temat att göra varandra bra – och har tagit fram en  
värdegrund som vi kallar för vår etiska kompass. Den omfattar alla som arbetar 
eller företräder Vara kommun där våra ledord är: Hållbara, Välkomnande, 
Helhetstänkande och Kreativa. Dessa ledord leder oss – finns med i dialog på 
arbetsplatsträffar, i ledningsgrupper, i medarbetarsamtal och lönesamtal för att 
nämna några sammanhang. 

En förstudie pågår om att skapa ett så kallat kontaktcenter i Vara kommun. Det 
innebär att du som medborgare och företagare ska kunna få fler av dina ärenden 
lösta snabbare och vid en första kontakt med oss. En miljöstrategi håller på att 
arbetas fram. Det är ett sätt att uppnå de globala och nationella målen om en 
fossilfri framtid. 

Ett stort arbete har pågått de senaste åren att se 
över behoven och renovera våra skollokaler. 
Torsgårdsskolan är nu färdig, Tråvad håller på  
att renoveras och Larv står på tur. Därefter tar 
vi itu med högstadieskolorna på Nästegård och 
Alléskolan. Hållbart för många generationer 
framåt!

I allt vad vi gör strävar vi efter ett sunt ekonomiskt tänkande och en ekonomi i 
balans. Vi håller som bäst på att arbeta med budgeten inför 2022 och första 
delårsrapporten för 2021. Vara kommun har i grunden en god ekonomi – det 
kommer vi att fortsätta att arbeta och ta ansvar för.

Vi är måna om er som invånare och hur ni ser på våra verksamheter – därför 
kommer vi under tidig höst att komma ut med en medborgarenkät. Det är 
ett viktigt verktyg för oss att lyssna in er och på det sättet kunna utveckla 
vår kommun.  

Till dess att vi hörs och ses igen; Var rädda om varandra och med önskan om en 
riktigt fin vår och sommar!

INNEHÅLL

Spindeln i det 
sociala nätet

Socialchef Ylva Morén om hur 
man hittar balans i livet. 
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sätt ta del av 
scenkonst under 

pandemin.

Vi är måna om er 
som invånare och 
hur ni ser på våra 

verksamheter.

Våren är här, sommaren nära 
och vaccinationerna pågår 

Ledare

LARS GEZELIUS
Kommunstyrelsens 
ordförande

ANNA CEDERQVIST
Kommundirektör
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Med hopp om utomhusdopp

– Det är mycket saker som behöver fixas, stora som 
små. Skyltar och loggor behöver ändras,  arbetskläder 
ska ordnas, underhåll av anläggningen, inköpsrutiner 
och så vidare. Men vi har en bra plan och kommer 
hinna med allt som är viktigt. Det känns jätteroligt att 
vi nu är igång, säger Jesper Svensson, fritidschef i Vara 
kommun.

Vara utomhusbad byggdes och har drivits av föreningen 
Vara Småstad. Vara kommun har under åren stöttat 
badet ekonomiskt genom driftsbidrag. Under 2019 

meddelade föreningen att man såg ett antal utmaningar 
med att driva badet vidare och man efterfrågade en 
dialog med kommunen kring badets framtid. 

Efter en genomförd förstudie beslutade kommunen 
att köpa Vara utomhusbad och driva det vidare i 
kommunal regi.

– Föreningen Vara Småstad har gjort ett oerhört bra 
jobb med utomhusbadet i många år och det har 
utvecklats till ett bad som är viktigt för både  

Vara kommun har tagit över utomhusbadet i Vara. Därmed blir utomhusbadet kommunens 
tredje kommunala badanläggning tillsammans med Nästegårdsbadet och Vara badhus. För 
personalen pågår just nu ett intensivt arbete för att bli klara med allt inför öppningen.

Vi planerar 
att öppna 

11
JUNI

kommunens invånare och besökare. Det 
viktigaste nu har varit att hitta en stabil och 
långsiktig lösning för att säkra framtiden för 
badet och kommunen har både kompetens och 
resurser att driva badet i framtiden, säger Jesper 
Svensson.

Planen är att Vara utomhusbad öppnar 
11 juni

NILS
GUSTAVSSON
Ny teknisk chef
i Vara kommun.

Hej Nils! Du är ny teknisk chef i 
Vara kommun. Hur känns det?
– Jag tycker det är en ynnest att få
vara en del av ett kommunalt område
som handlar både om att på ett bra 
sätt förvalta det vi har men även att 
tillförsäkra oss om att vi gör bra saker 
för framtiden. Tekniskas verksam- 
heter är spännande och intressanta 
och betyder mycket för medborgare 
och de kommunala kärnverksam- 
heterna.

Du tillträder efter sommaren, vad 
är de största bitarna för dig att ta 
tag i när du har börjat?
– Jag behöver lugnt och metodiskt 
sätta mig in i verksamheterna för att 
skapa både en helhetsförståelse och 
en i vissa fall detaljkännedom. En 
viktig del i det initiala arbetet blir att 
hitta alla samverkansytor och skapa  
alla relationer som behövs för att  
tillsammans se till att arbetena blir 
bra och utmaningar löses.

Hallå där

Simlärarna Emil Fremäng (vänster) och Kristoffer Larsson (höger) tillsammans med fridschefen Jesper Svensson (mitten).
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– Känslan och stämningen är mer dämpad, väldigt 
lågmäld bland treorna. Det brukar vara lite mer glatt 
när man är på väg mot studenten. Jag förstår att det 
är så men det känns tråkigt, säger läraren Christina 
Bergman.

Christina har jobbat på Lagmansgymnasiet sedan 
1996. Kriser, incidenter och situationer har kommit, 
gått och lösts. Men plötsligt stod man inför något som 
man inte kunde rå över. En osynlig fiende som ställde 
allt på ända och tvingade alla att anpassa sig.

– Flexibilitet har verkligen fått en annan dimension 
under det här året. Det har varit tufft. För alla, säger 
hon.

Får konsekvenser 
Fjärr- och distansundervisning har blivit vardag  
för eleverna och lärarna på Lagmansgymnasiet.  
Traditionella lektioner och daglig kontakt med läraren 
byttes istället ut till Zoom-lektioner, Power point- 
presentationer och kontakt via lärplattformen som 
används på Lagman.

– I början kändes det lite skönt att få sitta hemma och 
plugga. Men nu känns det inte lika roligt. Man märker 
av att resultaten har blivit sämre också, berättar Simon 
Erlbacher, som går sista året på naturprogrammet.

– Ja, betygen har blivit sämre, fyller klasskamraten 
Mahdi Mohammadi i.

Den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC  
skriver i sin senaste kunskapssammanställning 
att beslut om att stänga skolor för att kontrollera 
covid-19-pandemin bör användas som en sista utväg. 

Kunskapen om negativa effekter av skolstängningar 
och långa perioder av distansundervisning ökar  
och hittills har lärandeförlust och påverkan på den 
psykiska och fysiska hälsan lyfts fram som tänkbara 
konsekvenser. Något som även Christina Bergman 
bekräftar.

– Ja, så är det. Det känns inte bra i lärarhjärtat. Vi 
hinner inte med att göra samma saker som tidigare. 
Vi har ju lika mycket tid, men fjärrundervisningen 
ställer till det. Man kan inte förklara på samma sätt när 
man inte står bredvid varandra. Jag som lärare kan inte 
heller läsa av eleverna på samma sätt när jag bara ser 
dem som små duttar på skärmen. Och ställer jag en 
fråga så är det svårt för eleverna att veta vem som ska 
svara och då blir det istället helt tyst.

Ändrade sommarplaner 
Även den sociala samvaron har blivit svårare. Enkla 
frågor som hur helgen varit eller hur någon mår har 
blivit svårare på grund av tekniska barriärer. Något 
som självklart också påverkar inlärningen.

– Kontakten med de andra eleverna försvinner ju 
också. I ett klassrum kan man få hjälp av kompisen 
bredvid, om läraren inte hinner. Det funkar ju inte 
riktigt när man sitter hemma framför en skärm, säger 
Simon.

Reportage

Sjung om studentens 
lyckliga dar

Det är maj månad och det är ett par veckor kvar till studenten för 
tredjeårseleverna på Lagmansgymnasiet. En tid av förväntan och 

hoppfullhet inför den så efterlängtade studenten.
Men en pandemi kom i mellan.

Simon Erlbacher och Mahdi Mohammadi i Lagmansgymnasiets korridorer. 
En ovanlig syn då en stor del av undervisningen skett digitalt.

I början kändes det 
lite skönt att få sitta 
hemma och plugga. 
Men nu känns det 

inte lika roligt.
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Men pandemi eller inte, för tredjeårseleverna närmar 
sig studenten. Precis som förra året har skolan jobbat 
hårt för att studentdagen ändå ska bli en festlig och 
minnesvärd dag. Det blir middag med underhållning 
och ett coronaanpassat utspring. 

– Många har sett fram emot studenten i tre år och nu 
blir det inte exakt så som man har tänkt. Personligen 
är det inte en så stor sak för mig. Jag är mer orolig för 
tiden efter studenten, säger Simon Erlbacher.

Simon, som har släkt i Tyskland, hade sett framemot 
ett sommarjobb där efter studenten. Nu blir det inte 
så. Pandemin sätter stopp. Och så ser det ut för många 
studenter. Osäkerhet kring jobb och fortsatta studier 
gör att framtiden för avgångseleverna 2021 ser mer 
oviss ut än den har gjort tidigare.

– Jag har hört flera som hade tänkt läsa vidare efter 
studenten men som nu är osäkra på om de ska göra 
det när det är pandemi. Man orkar inte plugga på 

distans även där och missa allt det andra som hör 
studentlivet till med kårverksamhet och så vidare. Det 
finns en väldig osäkerhet kring vad man ska göra efter 
studenten, berättar Christina Bergman.

Mahdi Mohammadi är dock inte orolig, han vet vad 
han ska ägna sig år den närmsta tiden:

– Jag ska göra lumpen. Så för min del känns det skönt 
att inte behöva oroa mig för sommarjobb eller att söka 
till högskola.

Reportage

Simon Erlbacher kan äntligen kasta upp både munskydd och studentmössa i luften. Men efter studenten är 
framtiden osäker.

Många har sett 
fram emot studenten 
i tre år och nu blir det 

inte exakt så som man 
har tänkt.

Läraren Christina Bergman 
håller i ännu en digital lektion.
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Verksam i Vara

Vad händer på Vara 
Konserthus i dessa tider?

Sparbanken Blackbox och konsertsalen 
har tillfälligt byggts om för att använ-
das när Vara kommun och Närhälsan 
vaccinerar vårdpersonal och invånare. 
Personal från konserthuset har ställt upp 
som vaccinationsvärdar. 
 
Vad är ett besök på konserthuset utan 
en dos kultur? De som väntar i samband 
med sin vaccinationsspruta får se på 
konserter med Bohuslän Big Band på 
storbildsskärm.

– Givetvis längtar vi efter att kunna ha 

konferensgäster och publik i huset igen, 
men just nu känns det väldigt bra att 
vi hjälpa kommunen med vaccinatio-
ner och även göra det till en så trevlig 
upplevelse som möjligt trots omständig-
heterna, säger Malin Sjölin-Lorentzson, 
konferens- och eventansvarig.

Livesändningar och 
skivinspelning i 
Sparbanken Blackbox
Blackboxen har inte bara använts för 
vaccinationer, utan även som studio för 
både skivinspelning, filminspelning 

och livesända event. Bohuslän Big Band 
har spelat in ett album med musik av 
Charlie Parker som släpps i juni. Vara 
Kommun har ställt om några av sina 
event till digitala sändningar och har 
direktsänt från Sparbanken Blackbox.

– Det är roligt att konferensköpare väljer 
att ställa om istället för att ställa in. Det 
är viktigt att mötas även om det blir 
digitalt, menar Malin Sjölin- 
Lorentzson.

Föreställningar i miniformat-
När publiken inte kan komma till kon-
serthuset, så får konserthuset komma 
till publiken. Sedan pandemins start 
har konserthuset gjort flera pop-up-före-
ställningar på företag, äldreboenden och 
skolor. Det har varit jazz, musikteater 
och klassisk musik. Nu senast var det 
dags för Kompani Catapult att bjuda på 

Det har varit ett märkligt år – konserter har ställts in eller 
flyttats fram. Även om det har varit mycket mindre publik i 
konserthuset, så har det varit fullt med verksamhet. Vaccina-
tioner, livesända event, skivinspelningar och så givetvis före-
ställningar i miniformat! Dessutom pågår ett intensivt arbete 
med att förbereda nya säsonger fyllda med musik, teater och 
dans.

dans. Föreställningarna har skett utomhus 
och på ett smittsäkert sätt.

– Vi vill göra det möjligt för personer att 
på ett säkert sätt ta del av scenkonst under 
pandemin, att göra denna typ av före-
ställningar i miniformat tror vi är ett bra 
sätt, berättar Sara Törn som jobbar som 
produktionschef på Vara Konserthus.

Föreberedelser för kommande 
säsonger är i full gång
Produktionsavdelningen är den avdelning 
som bokar in de konserter och föreställ-
ningar som visas på konserthuset. Just 
nu arbetar de för fullt med att boka in 
evenemang för hösten, men även för 2022 
och 2023.

– Konserter bokas ofta in lång tid i förväg, 
ibland flera år innan de ska äga rum, så 
även om vi har haft stängt för publik har 
arbetet med att boka in konserter pågått 
för fullt, berättar Sara Törn.

Biljetter till kommande föreställningar 
släpps efter hand, innan sommaren plane-
rar konserthuset att släppa biljetter till flera 
av höstens föreställningar.

Kompani Catapult har gjort dansföreställningar 
i miniformat på flera platser i Vara, bland annat 
utanför äldreboenden och företag. 

Konserthusets ungdomsstorband Next Generation 
Big Band har spelat in sitt bidrag till Blue House 

Youth Jazz Festival.

Konserthusets lokaler används vid vaccinationen och 
konserthusets personal ställer upp som värdar.

Istället för att ställa in konferenser har flera valt att ställa om till 
att livesända sina event från Sparbanken Blackbox, bland annat 
Vara kommuns Näringslivsfrukostar.
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SKARABORGS- 
SALONGEN 

VARA
2021

Tomrummet, Vara bibliotek

Måndag & torsdag 11.00–18.00
Tisdag, onsdag & fredag 11.00–16.00

Lördagen den 29 maj, 11.00–15.00, 
endast bokade besök. 

Arrangör: Kulturenheten Vara kommun i samarbete med 
Varabygdens konstförening och Konstmuseet i Skövde
Bild: Together av Olivia Kristiansson

29 maj – 11 september

Besök utställningen digitalt på vara.se/skaraborgssalongen

Tre av kontverken som ställs ut på Skaraborgssalongen:
Från vänster: Karin Albinsson från St. Levene: Kväll i svampskogen, Geert van den Vossen från Broddetorp: 
Döskalleklot efter Coronaviruset och Lina Svensson från Vara: Jörgen Persson - Med fokus på bollen.

Den franska fotografen  
Natasha Lester

Det är intressant, och 
upprörande, att läsa om hur 
kvinnor behandlades under 

kriget. Handlingen är 
intressant, texten är 

välskriven och du lindas in i 
en känslosam berättelse om 

fasor som överkoms av kärlek 
och vänskap. Sen att boken 
är inspirerad av den sanna 
historien om Lee Miller, 
en Vogue-modell, som 

blev den första kvinnliga 
krigskorrespondenten gör 

den ännu lite intressantare.

Vår vid Sommen
Camilla Dahlson

Jag vill tipsa om en 
lättsmält serie där alla 
delarna utgår från sjön 
Sommen. De heter Vår, 

Sommar, Höst och Vinter 
vid Sommen och kan läsas 
i vilken ordning som helst. 

Som i så många andra 
feelgood-romaner hand-
lar det om att bryta upp, 
förverkliga sig själv och 

kanske också träffa 
kärleken igen. Perfekt 

stranden/hängmattan-bok 
i sommar! 

Babbitt
Sinclair Lewis

En svidande satirisk  
skildring av det 

amerikanska medel- 
klassidealet. Boken  

handlar om George F. 
Babbitt, mäklare i  

en typisk mellanstor 
amerikansk stad i mellan-
västern, och hans kamp 
att uppfylla samhällets 

normer och hans växande 
insikt om tomheten  

i hans liv.

Älskade barn
Ashley Audrain

Finns det ondskefulla 
barn? En kuslig,  

spännande och briljant 
succéroman om att inte 

känna kärlek till sin egen 
dotter, och att dessutom se 
oroväckande tendenser på 

grymhet hos sitt barn. 

Vi på Saltkråkan i 
bilderboksformat av 
Astrid Lindgren och 

Maria Nilsson 

Finns det något somrigare 
än Tjorven, Pelle, Farbror 
Melker och alla de andra 

på Saltkråkan?

Ann-Sofie Thilén Daniel OlssonJeanette Ryman Christine Karlsson

Bibblan tipsar

Alternativa aktiviteter istället 
för Jordgubbens dag
På grund av coronapandemin ställs Jordgubbens dag 
2021 in. Tillsammans med handeln och förenings-
livet planeras istället alternativa, anpassade 
aktiviteter som ska gå att utföra under 
rådande restriktioner. Aktiviteter som har 
diskuterats är utomhusbio i flera orter 
runtom i kommunen, musikquiz 
och teaterföreställningar.

Du hittar årets sommarlovsprogram för 
barn och unga på vår hemsida. 

Programmet kan komma att fyllas på 
och förändras allt eftersom, så håll dig 

uppdaterad på hemsidan.

vara.se/sommarlov

Årets sommarlovsprogram 
finns på hemsidan
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Allt fler söker bostad i Vara kommun 
i allmänhet och i Vara tätort i 
synnerhet. Trots att det byggs mer 
än någonsin – och att det under det 
senaste tre åren tillkommit cirka 
150 nya bostäder i Vara tätort – 
så finns det fortfarande ett stort 
bostadsbehov för studenter som 
söker sig till Vara från andra delar av 
landet. 

Men hur är det möjligt? Borde inte 
alla olika inblandade ha förstått att det 
behöver byggas fler bostäder i samband 
med att ytterligare en skola etableras 
och en annan växer? Har alla haft otur 
när de tänkt eller vad är problemet?
 
Högst befogade funderingar. Svaret 
är att även om det byggts i högre 
utsträckning än tidigare så har vissa 
planerade byggnationer försenats. Dessa 
förseningar i kombination med att fler 
elever än förväntat sökt sig just till Vara 
som studieort gör att det uppstått en 
bostadsbrist för den här målgruppen 
inför hösten 2021. 

Under de år som den gymnasiala 
friskolan Academy of Music and 
Business (AMB) varit verksamma i Vara 
så har elevantalet på skolan ökat från 
30 till 140 elever och cirka 70 procent 

av dem har bosatt sig i Vara under sin 
studietid. 

Känslan inför höstterminen 2021 var 
att pandemin skulle påverka söktrycket 
negativt. Men med facit i hand så har 
söktrycket inför höstterminen 2021 
varit högre än någonsin. Under senare 
år har även Lagmansgymnasiet ökat sitt 
elevantal med ett antal elever som flyttat 
från andra kommuner till Vara under 
sin studietid. 

Våren 2018 inleddes ett samarbete 
mellan det kommunala bostadsbolaget 
Vara Bostäder AB och Länsförsäk-
ringar Fastighetsförmedling gällande 
rumsförmedling, ett samarbete som är 
i full gång och som alla Varabor med 
möjlighet att hyra ut ett rum eller två är 
välkomna att kontakta för att få hjälp 
med förmedling och kontraktsskrivning 
med mera. 

Utöver att uppmuntra alla som 
eventuellt har något rum eller gårdshus 
att hyra ut till studenter inför läsåret 
2021/2022 så är det också viktigt att 
säga att det inför läsåret 2022/2023 
finns privata aktörer som jobbar för 
fullt för att bygga fler studentbostäder 
i Vara. 

Johanna 
Forslund Kullander 
Samhällsbyggnadschef, Vara kommun

Studentbostäder sökes

Störande kråkfåglar
Miljö- och byggnadsnämnden har den sista tiden 
fått in många klagomål angående kråkfåglar som 
samlats på olika ställen i kommunen. Det upplevs 
störande att fåglarna låter mycket och de smutsar 
ner. Miljö- och byggnadsnämndens generella 
ställningstagande gentemot kråkfåglar, såsom 
kajor och råkor, är att endast åtgärder som är 
nödvändiga och verkar förebyggande ska vidtas. 

Tidigare erfarenheter visar att till exmpel ta ner träd 
och skyddsjakt enbart ger tillfällig och begränsad 
effekt. Det utgör då inte en hållbar lösning.

Mer information om vad du kan göra för att för-
söka att minska störningen från fåglarna finns på 
kommunens hemsida, www.vara.se.

Har du en bostad 
att hyra ut?

Jan-Peter Bergman
AMB 

070-601 89 77
jan-peter.bergman@

ambsweden.com

Mer information 
om rumsförmedling 

eller hjälp med 
kontraktsskrivning?

Therese Häggsjö
Fastighetsmäklare 
Länsförsäkringar
070-664 45 38

therese.haggsjo@lansfast.se

Kulturmiljöinventering 
pågår
2020 beviljades Vara kommun medel från Länsstyrelsen 
för att genomföra en kulturmiljöinventering. Inventeringen 
sker i två etapper där den första etappen är klar och den 
andra etappen pågår i skrivande stund.

Vad är kulturmiljö? 
Kulturmiljö är den av människan påverkade miljön och kan omfatta 
allt från ett objekt till ett större landskapsavsnitt. Stads- och 
industriområden, vägar och jordbrukslandskap är 
exempel på fysiska kulturmiljöer. 

Varför inventeras kulturmiljön?
Syftet är att förbättra kunskapen om sådant som kan vara av 
kulturhistoriskt värde. Med ökad kunskap ökar chansen till att 
bevara miljöer och bebyggelse som bär på en tidstypisk historia 
och ett potentiellt värde. 

På vems uppdrag görs inventeringen?
Vara kommun är beställare av inventeringen, och arbetet utförs 
av antikvarier vid Förvaltningen för kulturutveckling, Västra 
Götalandsregionen. 

Vad händer efter att inventeringen är gjord?
Inventeringen kommer att sammanställas i en rapport som kommer 
finnas tillgänglig via Vara kommuns webb. Utöver det kommer 
Vara kommun söka ytterligare medel för att kunna göra fler 
kommunikationsinsatser kring spännande resultat från inventeringen. 
Långsiktigt finns planer på att göra kulturmiljöobjekt tillgängliga digitalt 
via öppna data så att de finns sökbara för var och en via webben. 

Rapportera 
farligt avfall
Alla företag och verksamheter 
ska numera rapportera in upp-
gifter om farligt avfall till det 
nya avfallsregistret hos Natur-
vårdsverket. 

Eftersom nästan alla verksamheter 
producerar någon form av farligt 
avfall, som till exempel elektronik, 
förbrukade lysrör, olika kemikalier, 
impregnerat trä och uttjänta batterier, 
gäller anteckningsskyldigheten 
de flesta. 

Den nya lagstiftningen innebär att 
verksamheter också ska rapportera in 
de antecknade uppgifterna om farligt 
avfall till det nya avfallsregistret. 

Besök www.naturvardsverket.se 
för att läsa mer.
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ÄTER GÄRNA? 
Plockmat, som man kan 
umgås kring och äta länge.

DRICKER GÄRNA? 
Även där det mesta. Det 
varierar efter mat, tid på 
dygnet och dag i veckan.

LÄSER JUST NU? 

Någon som du – Marc Levy.

TITTAR PÅ? 
Blir mest nyheterna och 
Agenda men också en och 
annan ”söndagsfilm” med 
familjen på olika teman, just 
nu är det klassiker från 
80-talet som gäller. 

LYSSNAR PÅ? 
All typ av musik! 
Varierar musik efter 
humör och aktivitet.

med Ylva Morén

Spindeln i det 
sociala nätet
Tänk dig att du på ditt jobb ska planera, leda, samordna och utveckla 
kommunens sociala verksamhet. Du har det yttersta ansvaret för 
äldreomsorg, LSS-verksamhet, individ- och familjeomsorg samt insatser 
för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Låter det som mycket 
att stå i? Lägg hanteringen av en pandemi till de arbetsuppgifterna också. 
Möt Ylva Morén, socialchef i Vara kommun.

– Arbetet med pandemin har varit krävande och 
utmanande men också väldigt kreativt. Det finns 
något stärkande i att få mobilisera och ta sig an en 
uppgift tillsammans. Vi är nog många som känt 
frustration i arbetet med Covid-19 men känslan 
att få lösa saker tillsammans är också väldigt 
tillfredställande.

Ylva är uppvuxen i Partille utanför Göteborg. Med 
två föräldrar som båda var utbildade socionomer så 
var det tidigt tydligt att äpplet inte hade fallit 
speciellt långt bort från trädet.

– Jag har alltid varit fascinerad av människor, vad 
det är som påverkar oss och på vilket sätt. Hur 
vi motiverar och vidmakthåller förändring, det är 
spännande tycker jag. Både på individnivå och ur 
ett samhälleligt perspektiv. Kontraster och olikheter 
stimulerar mig och jag har en genuin nyfikenhet och 
ett intresse för människor. 

Efter gymnasiet jobbade Ylva som elevassistent  
och lärarvikarie på en skola. Snabbt visade det sig  
att de elever som Ylva stimulerades mest av att  
jobba tillsammans med var de barn och ungdomar 
som hade en viss problembild. Eleverna kallades 
stökiga, men vad berodde det på? Vad är det som 
påverkar och vad är det som får en person att 
agera på ett visst sätt? Det var frågeställningar som 
fascinerade den då 19-åriga Ylva Morén. Att hon då 
skulle följa sina föräldrar socionomspår var det inte 
längre någon tvekan om.

Efter universitetsstudier och en socionomexamen 
i bagaget kom Ylva snabbt in på chefsbanan. Efter 
olika chefstjänster på Statens institutionsstyrelse 
och Göteborgs stad kände sig Ylva redo för nya 
utmaningar.

– I en storstad är det väldigt långa processer och det 
är svårt att genomföra förändringar. Det blir till sist 
väldigt frustrerande.

Nyfiken på

5 snabba

Varas socialchef, Ylva Morén, 
uppskattar att de är enklare 
att gå från ord till handling i en 
mindre kommun som Vara.
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– Det bästa jag 
gjort sen jag blev 
äldre! Har bott 
här i 7 år och jag 
stortrivs. 
Ragnar Ljungberg

En dag satt Ylvas man och läste Göteborgs-Posten 
och såg att Vara kommun sökte ny socialchef. Varför 
inte, tänkte Ylva. Efter en del efterforskningar om 
vad Vara egentligen var för kommun så stod det 
2017 klart att Ylva Morén var Varas nya socialchef.

– Allt är mycket smidigare här jämfört med mina 
tidigare erfarenheter. Korta ledprocesser… Man ser 
ett behov, får en tanke om hur man kan förbättra 
en situation, sen så går det faktiskt att realisera det 
inom en överskådlig framtid. Jag försöker tänka att 
jag ska göra mitt bästa utifrån de förutsättningar 
som finns och fatta välgrundade beslut. Just för att 
det är många människors som berörs så försöker jag 
tänka in och ta hänsyn till så mycket som möjligt. 
Inte bara för idag utan för en lång tid framöver, 
resurserna behöver hålla i generationer framåt. 
Väldigt mycket av vår verksamhet är styrd av lagar 
och förordningar men vi har också den politiska 

dimensionen som är väldigt rolig. Vi arbetar på 
uppdrag av politiken och mot uppsatta mål. Då våra 
brukare och många av våra medarbetare tillsammans 
med resten av invånarna i Vara kommun är de som 
röstat fram det politiska styret så blir det också ett 
fint kretslopp som jag försöker förvalta på bästa sätt.

l Hur hittar du balansen mellan arbete och 
fritid?
– Jag älskar att vara utomhus och jag tycker om att 
vara aktiv. Löpning, vandring, segling, klättring. 
Kanske är det just en del av kontrasterna till 
jobbet där jag sitter mycket stilla i möten och 
framför datorn, kontrasten blir då att vara utomhus 
och att vara aktiv. På samma sätt som jag är nyfiken 
på jobbet är jag nyfiken privat och testar gärna nya 
saker, gärna tillsammans med min familj  
 
l Vad ska du göra i sommar?
 – Båten är sjösatt så planen är mycket segling och 
jag hoppas att våra ganska stora barn följer med så 
mycket som möjligt. Vi ska testa att cykla downhill 
också, det har jag aldrig gjort förut så det ser jag 
fram emot. 

Vem är du nyfiken på att veta mer om? Mejla till axet@vara.se med dina önskemål.

 Jag har alltid varit 
fascinerad av människor, 

vad det är som påverkar oss 
och på vilket sätt.

En del av Vara kommun

Vara Bostäder har 
tagit över trygghets- 
boendet i Vedum
Trygghetsboende är hyreslägenheter med tillgång till  
gemensamma lokaler för samvaro och aktiviteter. I ett 
trygghetsboende får man gemensamhetens fördelar och 
slipper det egna boendets nackdelar. Alla lägenheterna 
ligger i markplan, centralt i Vedums tätort med närhet till 
butiker med mera. 

En trygghetsvärdinna finns tillgänglig alla vardagar  
kl. 09.30-13.30. Vi serverar förmiddagskaffe, lunch och 
anordnar ett flertal gemensamma aktiviteter. Några exempel 
är en matlagningsgrupp, filmvisning, utflykter, gympa och 
trädgårdsarbete. Aktiviteterna bestäms tillsammans med de 
som bor i trygghetsboendet.

Intresseanmälan

Låter det här intressant? Just nu finns det 5 lediga 
lägenheter av totalt 13 stycken. För mer information och 
intresseanmälan, gå in på varabostader.se eller ring 0512-
29690. Välkommen!

– Släpp taget! Flytta in på 
Trygghetsboendet Vidhem 
och ge dig själv en ny fas i 
livet. Här har vi roligt, äter 
gott och mår bra.
Siw-Anne Andersson
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Vi söker nu dig som är intresserad av att bli god man i 
kommunerna: Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, 
Skara och Vara.

Som god man eller förvaltare fungerar man som 
ett stöd för den som inte klarar sig själv. Det kan till 
exempel handla om att betala räkningar, hjälpa till med 
myndighetskontakter och i kontakter med vården.

Som god man agerar du alltså ställföreträdare för 
någon som saknar förmåga att företräda sig själv i 
olika situationer.

En som är god man är Egon Frid, som till vardags 
jobbar som konsumentsekreterare i Vara kommun.

– Det jag tycker är givande med att vara god man är att 
jag kan hjälpa människor att leva ett mer självständigt 
liv genom att de får och har ordning på sin ekonomi. 
Dessutom får jag använda mitt sociala engagemang 
genom att skapa personliga och nära relationer med 
de personer jag är god man för. Eftersom jag även 
har intresse för hur samhället fungerar, lite juridik och 
ekonomi, bokföring och redovisning så kan jag hjälpa 
till med att göra skillnad för personer som behöver 
hjälp och stöd att leva ett bättre liv, berättar Egon.

Vi söker gode män
Överförmyndare Västra Skaraborg söker personer som kan ta uppdrag som gode män och 
förvaltare. Det viktigaste är att du kan möta människor i olika situationer. Det är också bra 
om du är van vid ekonomiska frågor och myndighetskontakter.

Är du empatisk
 och vill hjälpa 

andra?

Så användes dina 
skattepengar förra året
Den kommunala skatten i Vara kommun är 21,77 kronor per 
intjänad 100-lapp. Så här fördelades skatten i de olika 
kommunala verksamheterna:

Politisk verksamhet      

Infrastruktur och skydd   

Kultur och fritid    

Förskola och fritidshem   

Grundskola      

Gymnasieskola     

1 kr

5 kr

5 kr

13 kr

22 kr

11 kr

Vuxenutbildning     

Äldreomsorg

Individ- och familjeomsorg

Arbetsmarknads- och flyktingverksamhet

Insatser till personer med funktionsnedsättning

1 kr

22 kr

7 kr

1 kr

12 kr

100 kr

När du behöver kontakta kommunen ska du 
uppleva att det är lätt att komma fram till 
den du söker, du ska få ett gott bemötande 
och snabbt få hjälp med ditt ärende. För oss 
i Vara kommun är det viktigt att utveckla vår 
service och våra tjänster – det kan vi göra 
tillsammans! 

Olika mätningar görs i kommunen vad gäller 
tillgänglighet och bemötande som visar att 
tillgängligheten behöver förbättras. Resultatet är 
inte unikt för Vara. Det är en utmaning för många 
av Sveriges kommuner att förbättra sin tillgänglighet 
och anpassa utbudet av tjänster så det blir lättare för 
kommunens invånare att få löst sitt ärende.  

Idag vill vi ha service var vi än befinner oss – på 
telefon, på webben, i en affär eller i en app. För att 
kunna leva upp till medborgarnas förväntningar på hög 
tillgänglighet, enkelhet, tydlig information och snabb 
service behöver vi bli bättre på att lyssna och ta vara 
på våra medborgares behov och utifrån detta anpassa 
kommunens tjänster. Vi kallar det för medborgardriven 
verksamhetsutveckling.

Därför pågår nu ett arbete i Vara kommun med att 
utreda förutsättningarna för att etablera ett så kallat 
kontaktcenter. Det är en gemensam kundtjänst för alla 

kommunens verksamheter 
som ska kunna hantera alla 
ärenden som kommer in till 
kontaktcentret, oavsett kanal. Det 
innebär att du som har ärenden till  
kommunen ska kunna få ditt ärende löst antingen via 
telefon, e-post, sms, sociala medier, app eller genom 
en e-tjänst på kommunens hemsida. Det är du som 
väljer kontaktväg och vi hjälper dig oavsett vilken väg 
du valt. Kontaktcentret blir ett nav i arbetet med att 
samla in fakta och synpunkter till verksamheterna som 
kan användas till att förbättra nuvarande tjänster och 
utveckla nya. 

Förstudien är ett beslutsunderlag som nu ska gå på 
remiss till i alla kommunens nämnder och Vara  
Bostäder AB. Det slutgiltiga beslutet kommer att  
fattas av kommunfullmäktige under hösten.

Har du synpunkter eller funderingar som rör  
kommunens tillgänglighet och service, hör gärna  
av dig – dina synpunkter är viktiga för oss!

Maria Joelsson
Kommunikationschef
Telefon: 0512-310 16
E-post: maria.joelsson@vara.se

Kontaktcenter 
– för bättre tillgänglighet och medborgarservice
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Lagmansgymnasiet 
Byggnation av lokaler för Bygg- 
och anläggningsprogrammet med 
lokalisering på gamla Svevia-
tomten har startat. Byggnationen 
ska vara klar så att verksamheten 
kan starta i januari 2022.

Tråvad skola och förskola
Byggnationen är i full gång. Man 
har nu ”tätt hus”. Arbete med att 
resa innerväggar och invändiga 
installationer pågår. Den 
beräknande inflyttningen 
planeras till hösten 2021.

Larv skola
Beslut finns om renovering/
ombyggnation av Larv skola. 
Projektering startar i juni. 
Preliminär byggstart i början av 
2022. Beräknand inflyttning 
planeras till höstterminen 2022.

Brinkehuset
Gamla dagcenter Sefram på 
Smedjegatan kommer i fort-
sättningen att heta Brinkehuset. 
Hit kommer avlastningsboendet 
Kompassen att flytta i augusti. 
Ombyggnation och anpassning 
av lokalerna pågår. Även verksam-
heten för boendestöd kommer att 
flytta hit.

Kvänum förskola
Om- och tillbyggnad av köket 
har startat och byggnationen 
beräknas vara klar våren 2021.  
Två nya avdelningar kommer att 
byggas för att kunna avveckla 
modulerna och arbetet med detta 
startar när köket är klart. 
Avdelningarna beräknas vara 
klara under senhösten 2021. 

Nästegårdsskolan
Renovering och upprustning av 
utemiljön för förskola upp till 
årskurs 6 pågår och är ett flerårs-
projekt och blir klart 2021. 
Projektering av renoverings-/
ombyggnadsåtgärder av 
Nästegårdsskolan har startat. 
Planen är att åtgärderna ska 
genomföras löpande och vara 
klara till 2024. 
Övervakningskameror är nu också 
på plats på Nästegårdsskolan.

Vårdcentrum familjecentral   
Tekniska förvaltningen har 
arbetat fram ett lösningsförslag 
som inbegriper en samlokalisering 
av enheterna Barnavårdscentral, 
Barnmorskemottagning, Ungdoms-
mottagning, Öppen förskola samt 
Socialtjänst med förebyggande 
arbete. Förfrågningsunderlag gick 
ut i slutet av april och Familje-
centralen beräknas vara färdig 
under första halvåret 2022.

Alléskolan
Projektering av renoverings-/
ombyggnadsåtgärder av Alléskolan 
har startat. Planen är att 
åtgärderna ska genomföras 
löpande och vara klara till 2024.
Projektering för en ombygg-
nation/renovering av köket på 
Alléskolan är klar och upphandling 
ligger ute. Beräknad byggstart 
augusti 2021. 

Alléhallen
Byggnation av en ny innebandyhall 
har startat och byggs av Vara IBK. 
Kommunen kommer inom 
kort att påbörja renovering av 
Allébadets gamla omklädnings-
rum. Upphandling för det ligger 
ute. Innebandyhallen och om-
klädningsrummen kommer att 
nyttjas under ombyggnationen 
av Alléhallen som är planerad att 
starta när den nya innebandyhallen 
står klar. 

Korttidsboende
Socialnämnden har beslutat att 
bygga ett nytt korttidsboende i 
anslutning till Vårdcentrum. 
Projektering av detta är klart och 
förfrågningsunderlag gick ut vecka 
15. Byggnationen kan vara klar så 
att verksamheten kan påbörjas i de 
nya lokalerna till hösten 2022.

Pågående & kommande 
fastighetsprojekt
Det händer mycket på tekniska förvaltningen under året. Här är ett 
axplock av de konkreta åtgärder som förvaltningen jobbar med just nu.

Tvätta aldrig bilen på gatan, parkeringsplatsen eller 
annan asfalterad mark. Då är risken stor att det 
smutsiga tvättvattnet via dagvattenbrunnar rinner 
orenat ut i vattendrag och sjöar. 

Smutsvattnet från biltvätt innehåller föroreningar
såsom metaller, olja, rester från däck och vägbana samt 
kemikalier från bilvårdsmedel. Dessa är skadliga både 
för människor och för miljön. Om föroreningarna 
hamnar i dagvattensystemet leds de i de flesta fall 
direkt ut i närmaste vattendrag, sjö eller havsvik. 
Ibland leds tvättvattnet till kommunens avlopps-
reningsverk, men avloppsreningsverken klarar inte att 
rena de miljöfarliga ämnen som finns i tvättvattnet. 
De kan till och med skada processen i reningsverket.

Välj miljömärkta bilvårdsprodukter 
I de tvättanläggningar där du får ta med egna bilvårds-
produkter är det viktigt att välja miljömärkta alternativ. 
I bilschampo och avfettningsmedel finns ämnen, bland 
annat tensider, som kan skada eller störa vattenlevande 
djur och växter. Även miljöanpassade bilschampon, 
tvättmedel och såpa innehåller tensider. Fördelen med 
miljöanpassade schampon är att tensiderna bryts ner 
lättare och snabbare. 

Sommaren står för dörren och vi 
kommer äntligen kunna njuta av 
lite sol och värme. Några fler som 
trivs i värmen är bakterier och 
fluglarver. För att undvika lukt och 
oönskat besök av de små krypen 
bjuder vi på några tips på enkla 
knep du kan ta till för att göra 
sommaren trevligare för både 
dig och dina grannar!

l Håll matavfallet torrt! Låt matavfallet rinna 
av innan du lägger det i påsen, lägg i använda 
servetter och näsdukar och använd den ventilerade 
påshållaren. Då minskar du risken för både 
lukt och oinbjudna gäster!

l Placera kärlet i skugga! Genom att hålla 
temperaturen nere i kärlet minskar du risken 
för dålig lukt och fluglarver att utvecklas. 

l Om du fått larver: Tvätta ur kärlet med ättika och 
låt det torka efter tömning så bryter du cykeln.

l Förvara fiskrens och skaldjursrester i kylskåpet om 
du vet att det är flera dagar kvar till tömning och släng 
sedan i matavfallskärlet dagen innan det är dags för 
tömning. Då blir chanserna för god grannsämja större! 

Sommaren med 
matavfall

Hållbara Vara

Varje år hamnar stora mängder olja, 
tungmetaller och andra föroreningar 
i naturen eftersom många tvättar 
sin bil på gatan. Genom att tvätta 
din bil i en tvättanläggning kan du 
på enkelt sätt göra en stor insats 
för vår miljö.

Tvätta miljörätt 
– använd biltvätt
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AXET
Vandra från Bastöna 
till Rösjö mosse
Ett av Skaraborgs största och 
mest intressanta naturområden, 
Rösjö mosse, håller på att ut-
vecklas som besöksmål genom 
en tillgänglighetsanpassad 
vandringsled med tillhörande 
rastplatser, utkikstorn, toalett  
och informationstavlor. Första 
delen av leden ska vara klar 
redan till sommaren 2021.

–Vandringsleden kommer i den 
mån det går att tillgänglighets-
anpassas. Allt för att så många 
som möjligt ska kunna uppleva 
den unika miljön, säger Håkan 
Olsson, projektledare och  
enhetschef för arbete, syssel-
sättning och integration på Vara 
kommun.

Genomförandet av projektet 
bidrar till social hållbarhet 
genom att inkludera enheten 
för arbete, sysselsättning och 
integration på Vara kommun.

– Att vara en del av projektet 
och få möjlighet att arbeta i en 
helt unik kulturmiljö kommer få 
deltagarna att växa och komma 
vidare mot arbetsmarknaden, 
säger Håkan Olsson.

Okänd pärla


