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Det är omöjligt att skriva en ledare i vår tidning utan att fästa  
blicken på världen, på Europa och på Sverige. Förutom  
pandemin har många länder drabbats av stora översvämningar, 
bränder, politisk oro och krigshändelser. FN:s klimatrapport ger 
oss information om att klimatpåverkan sker i större omfattning 

och i snabbare takt än vi tidigare trott. Det som händer i vår omvärld kommer att 
påverka oss, vår förmåga att bedriva service, vårt arbete med att förebygga olyckor 
och kriser och inte minst vårt arbete med att minska klimatavtrycket för Varabor 
och andra.  
 
Vara kommun kraftsamlar på miljöområdet, en miljöstrategi har tagits fram, som 
innehåller många konkreta åtgärder. Ett exempel är ett projekt som kallas Resurs-
smart Äldreboende, ett annat exempel är vårt arbete med att införa en fossilfri 
fordonsflotta. Miljöstrategin har varit ute på remiss till olika instanser, näringslivs-
rådet exempelvis. Men även till elevråden på skolorna, för i vårt hållbarhetsarbete 
vill vi involvera dem som ska leva, bo och verka i framtidens Vara.  
 
På samma sätt arbetar vi nu med en plan för social hållbarhet. Ett exempel här är 
familjecentralen, där vi nu samlar Närhälsans och kommunens personal kring det 
nyfödda barnet och sedan följer och vid behov stöttar familjen över tid. Under 
pandemin har kommunen hjälpt Närhälsan 
med vaccinationerna mot Covid-19, det har 
gjort att Varaborna blivit snabbare vaccinerade, 
företagen får friskare personal och vi drar  
vårt strå till stacken för att minska smitt-
spridningen. Vi gör varandra bra helt enkelt. 
I skrivande stund pågår vaccinationer av 
Lagmansgymnasiets elever på skoltid – det ger 
bra förutsättningar för att kunna hålla skolan 
öppen och ger en bättre arbetsmiljö. 
 
I vår nya samhällsbyggnadsförvaltning samlar 
vi all verksamhet som har att göra med miljötillsyn, bygglov, fysisk planering, 
tillväxt- och utvecklingsfrågor samt näringslivsfrågor. Syftet är att skapa en hel-
hetssyn och underlätta ärendehanteringen. Det är viktigt, för flera nya företag har 
etablerat sig och befintliga företag expanderar. Det skapar kraft och framtidstro! 
 
Ett annat utvecklingsarbete är vårt arbete med e-tjänster. Detta gör vi – som allt 
annat – för att du som medborgare ska få än bättre service. Men vi behöver veta 
vad du tycker om vår service. Därför gör vi en medborgarenkät nu under hösten, 
där 1 200 kommuninvånare bjuds in till att svara på frågor som rör vår service. 
Svaren använder vi sedan som underlag för förändringar och förbättringar – du är 
viktig för Vara kommun och dina synpunkter behövs! 
 
Till sist så vill vi önska en fin höst!

INNEHÅLL
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bildningschef
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I en gammal restaurangskola börjar nu Vara kommuns 
familjecentral växa fram. Ett efterlängtat nav och en 

saknad mötesplats för kommunens föräldrar och barn.

Familjecentralen 
börjar ta form

Reportage

– Det handlar om att vården ska vara nära och 
tillgänglig. Man ska inte behöva bli runtskickad till 
massor med platser. Här får vi en plattform där vi 
samlar alla de bitarna man kan tänkas behöva som 
förälder, familj eller barn, säger Anna-Lisa 
Östergaard, vårdcentralchef  på Närhälsan i Vara.

Innan sommaren 2022 är tanken att familjecentral 
ska öppna. En träffpunkt där ungdomsmottagning, 
barnmorskemottagning, barnavårdscentral, öppen 
förskola och familjeteamet flyttar in i gemsamma 
lokaler. 

Målet med verksamheten är att, utifrån hela familjens 
livssituation, främja en god hälsoutveckling hos 
barn och föräldrar. Verksamheten ska vara lättill-
gänglig och oberoende av familjers ekonomiska  
förutsättningar, kulturtillhörighet och etnicitet.

Började som förslag
För några år sedan kom det in ett förslag till Vara 
kommun via synpunktssystemet Bättre Vara: 
Varför har Vara ingen kommunal öppen förskola? 
En synpunkt som väckte funderingar och tankar 
inom kommunen. Om vi startar en öppen förskola, 
varför inte samlokalisera den med en rad andra verk-
samheter som föräldrar och barn besöker? Fenome-
net är inte nytt, idag har många kommuner i landet 
en familjecentral, och det är av stor betydelse att även 
Vara nu kommer att etablera en central.

– Ja, det är både efterlängtat och väldigt angeläget. 
Det känns väldigt bra att vi snart är i mål med vår fa-
miljecentral, säger Liselotte Everhag Winbladh, chef  
för elevhälsan i Vara kommun.

En familjecentral är en modell för samverkan 
mellan kommun och region. Den ska fungera som 
en mötesplats där föräldrar och barn kan träffas, 
utbyta erfarenheter och på ett enkelt sätt kunna träffa 
olika stöttande kompetenser. 

– Det ska vara en lågtröskelverksamhet, vilket inne-
bär att man på ett enklare, mer avslappnat sätt, kan 
komma i kontakt med socialtjänsten. Man ska kunna 
träffa oss på en helt annan nivå, det behöver inte vara 
något allvarligt eller akut, säger Jessica Bredenberg, 
verksamhetschef  inom socialförvaltningen i Vara 
kommun.

Vården ska vara nära 
och tillgänglig. Man 
ska inte behöva bli 

runtskickad till massor 
med platser.
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Reportage

Hamnar du ofta i konflikt 
med din tonåring?
Nu under hösten drar Vara kommuns 
familjeteam igång gruppträffar för föräldrar 
som vill få en bättre relation till sina barn 
och fler positiva stunder tillsammans.

– Mycket handlar om att medvetandegöra för sig 
själv hur man är som förälder, hur reagerar jag som 
förälder i olika situationer. Kursen ger konkreta 
verktyg hur du som förälder kan agera för att minska 
konflikter där hemma, säger familjebehandlare 
Niclas Toll.

Träffarna, som kallas Komet, riktar sig till föräldrar 

till ungdomar i åldrarna 12-18 år och som upplever att 
det är mycket bråk och tjat hemma. I den här åldern 
börjar barnen frigöra sig från sina föräldrar och det 
som händer utanför familjen blir allt viktigare. Det 
kan leda till konflikter som kan vara svåra att hantera 
när man inte är van. Kursen ger dig praktiska verktyg 
för att få det att fungera bättre hemma. 

Totalt träffas föräldragruppen åtta gånger.
Träffarna leds av familjebehandlarna Niclas Toll 
och Mattias Mohlén. Utbildningen sker i grupp 
tillsammans med andra föräldrar och träffarna bygger 
på aktivt deltagande och innehåller mycket exempel, 
diskussioner och idéer för hur du kan bemöta ditt 
barn. Fokus ligger på att se möjligheter och lösningar. 
Du får konkreta förslag och övningar att pröva 
hemma mellan träffarna. Både i Sverige och i andra 

länder har föräldrautbildningsprogram som Komet 
visat sig fungera bra, barnen bråkar mindre, 
konflikterna blir färre och föräldrarna är nöjda 
med utbildningen.

För många föräldrar kan det säkert vara ett stort 
steg att be om hjälp. Niclas och Mattias vill med 
Komet-träffarna avdramatisera möjligheten att be om 
hjälp i sitt föräldraskap.

– Man behöver inte ha jätteproblem hemma. Utan 
det kan vara mindre grejer som man vill bolla med 
oss och andra föräldrar. Vi vill på ett enkelt och 
prestigelöst sätt ge föräldrar möjligheten att hitta 
nycklar i sitt föräldraskap, säger Mattias.

Kursen startar 14 oktober, så ta kontakt med 

Niclas och Mattias 
redan idag om du 
är intresserad och 
vill veta mer!

NÄR? 
Start torsdag 14/10 
klockan 17:30-20:00. 
Samt de 7 efterföljande torsdagarna. 

PLATS? 
Vårdcentralen i Vara

KONTAKT? 
Niclas Toll 0512-31259 niclas.toll@vara.se 
Mattias Mohlén 0512-31397 mattias.mohlen@vara.se 

Hennes kollega Heidi Hansen fyller i:

– Det handlar om god och nära vård. Man ska se till 
individens behov. De ska inte behöva veta vem som 
ansvarar för vad, utan det viktiga är att de får stöd 
och hjälp. Det känns helt rätt att vi samlar det stödet 
i gemensamma lokaler, säger Heidi Hansen, 
enhetschef  inom socialförvaltningen.

Den nästan 1000 kvadratmeter stora lokalen på
vårdcentalen i Vara har under de senaste åren fört 
en anonym tillvaro då den i stora delar har tjänstgjort 
som förrådsutrymme. Tidigare här där varit 
personalmatsal och restaurangskola. Men nu 
pågår en totalrenovering.

– För mig är det ett  spännande och annorlunda pro-
jekt med fler än bara en verksamhet att ta hänsyn till.  

Men jag tror och hoppas att alla kommer bli nöjda. 
Och jag ser verkligen framemot att kunna öppna när 
vi närmar oss sommaren 2022, säger Ola Bengtsson 
som är projektledare på tekniska förvaltningen.

Just nu samlar vi in synpunkter om vad du som 
förälder vill mötas av på öppna förskolan! Har du 
några idéer du vill dela med dig av? Hör av dig 
till jessica.bredenberg@vara.se

Det handlar om god 
och nära vård. Man 
ska se till individens 

behov.

Kommunens projektledare, Ola Bengtsson, visar ritningar för Heidi Hansen.
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Medborgarundersökning

Undersökningen genomförs med hjälp av en webb-
enkät och finns förutom på svenska även på engelska. 
Det går också att få en pappersenkät på svenska och 
arabiska.

Undersökningen är en attitydundersökning som ger 
kommunen värdefull information om hur kommun-
invånarna ser på den kommunala servicen och som 
vägleder oss i arbetet med att utveckla och förbättra 
kommunens service och tjänster. Undersökningen 
kommer bland annat ge svar på hur du som boende i 
Vara kommun upplever kommunen som en plats att bo 
och leva på, vad du tycker om kommunens olika verk-

samheter och din möjlighet att påverka. Resultatet pre-
senteras sedan i form av statistik som används främst 
av kommunledningen och kommunens förvaltningar. 

Årets insamlingsperiod pågår till den 2 november och 
resultaten presenteras i december.

Då svaren är mycket viktiga för oss hoppas vi att så 
många som möjligt tar sig tid att svara. Genom svaren 
får vi värdefull information som hjälper oss i arbetet 
med att förbättra vår service och våra tjänster och 
skapa en ökad upplevelse av möjligheten att påverka.

Vara kommun är en av 161 kommuner som i år deltar i SCB:s medborgarundersökning. 
Undersökningen har skickats ut till 1200 slumpvis utvalda kommuninvånare med 
uppmaningen att tycka till om kommunen.

En e-tjänst kan du göra när som helst på dygnet 
via en dator. Du fyller i uppgifterna som efterfrågas 
och skickar in den till oss direkt på webben. De 
flesta e-tjänster kräver också inloggning och signering 
med hjälp av e-legitimation. Eventuella bilagor kan 
du ladda upp och skicka in. Ärendet följer du sen 
via Mina sidor.

När det gäller bygglov så finns det ett par saker du 
bör tänka på. När du ska bygga nytt, bygga om, 
bygga till, riva eller göra en större markförändring 
behöver du oftast ha ett bygglov. Beroende på vad 
du söker bygglov för kan olika handlingar krävas vid 
ansökan. De vanligaste handlingarna är situations-
plan, planritning, fasadritning, konstruktionsritning 
och kontrollplan. Det är bra om du förbereder din 

ansökan. Kontrollera vilka bestämmelser som finns 
i ditt område, informera grannarna om dina planer 
och ta fram de handlingar som du ska bifoga med din 
ansökan.

Du kan påbörja din ansökan i e-tjänsten, spara den 
för att senare göra klart och skicka in. Det är först 
efter att du skickat in den som vi ser den.

Mer information kring bygglov hittar du på 
kommunens hemsida, www.vara.se. Där hittar du 
även en rad andra e-tjänster som kan förenkla din 
vardag. 

Dina synpunkter behövs

Funderar du på att 
söka bygglov?
Nu kan du ansöka om bygglov via e-tjänst 
istället för att fylla i en blankett. Något 
som kommer underlätta för dig som söker 
då du enkelt kan se var i processen ditt 
ärende befinner sig. 

Vara kommun 
byter utseende
Under våren 2021 har kommunens 
grafiska profil uppdaterats och nu är den 
klar att börja användas. 

Vad är en grafisk profil?
En grafisk profil är kortfattat en manual 
med instruktioner över hur en organisations 
visuella kommunikation ska se ut och 
användas såväl internt som externt. 
Manualen innehåller bland annat 
information om logotyp, typsnitt, färger 
och grafiska element.

En del nytt, men mycket igenkänning
Mycket är sig likt i den nya profilen. 
Framförallt har våra ax en fortsatt central 
roll, även om de  har en annan utformning. 
Våra kommunfärger blått, rött och gult 
hänger fortsatt med, men kompletteras med 
ett antal nya färger. Kommunlogotypen 
uppdaterades och antogs av kommun-
fullmäktige redan i juni, då med samma 
sköld, men med ett nytt typsnitt.

Den uppdaterade grafiska profilen ersätter 
den gamla, men vi ska inte slänga något 
i onödan. Det innebär att så snart ny-
beställningar ska göras så kommer den nya 
profilen användas. 

Varför grafisk profil? 
Med en grafisk profil blir det tydligare för 
mottagaren vem kommunikationen kom-
mer från och det ger ett mer professionellt 
intryck. Profilen är dessutom framtagen för 
att uppfylla de krav som ställs på oss ur 
exempelvis ett tillgänglighetsperspektiv. 

Åker cykeln in i förrådet samtidigt som 
klockan ställs om till vintertid? Då är det 
dags att tänka om! Om du blir en av våra 
vintercyklister så bjuder vi på dubbdäck 
och reflexväst. 

Att vara vintercyklist är att värna om 
miljön, plånboken och om sin egen hälsa. 
Anta utmaningen att cykla året runt, och 
upptäck att det är ett bekvämt och effektivt 
transportmedel även under vintern.

Som vintercyklist åtar du dig att cykla minst 
tre dagar i veckan och berättar för oss hur du 
tycker vinterväghållningen i Vara kommun 
fungerar. 

Som vintercyklist får du:
n Dubbdäck 
n Däckbyte
n En snygg reflexväst

Antalet platser är begränsat, så 
anmäl ditt intresse senast 1/10

på www.vara.se, sök efter 
vintercyklist

En bra cykeldeal!



10  AXET 

Scenkonst på skolschemat

I maj spelades föreställningen Nya skor i 
regi av barnboksförfattaren Ann-Chris-
tine Magnusson på Vara Konserthus. 
Den är en av många skolföreställningar 
som arrangeras här varje år. I Varas 
grund- och gymnasieskolor får 1 900 
elever och 350 förskolebarn se två före-
ställningar per läsår, en per termin. På 
ett år genomförs 35–40 föreställningar. 
Utöver föreställningarna för grundskola, 
gymnasieskola och grundsärskola i Vara 
arrangeras årligen minst sex stycken 
familjelördagar för alla åldrar.

– Det är viktigt att ta barnpubliken på 
allvar! Man kan inte lura barn och de 
reagerar direkt på det de ser, säger He-
lena Helén som är producent för barn 
och unga samt ansvarig för skolföre-
ställningar och familjelördagar på Vara 
Konserthus.

Varför är det viktigt med  
scenkonst på skoltid?
– Barn ska få ta del av olika kulturut-
tryck såsom dans, musikteater, cirkus, 
talteater samt konserter med klassisk 
musik, världsmusik och folkmusik. 

För en del barn och unga är skolföre-
ställningar den enda kontakten med 
scenkonst live, därför är det så viktigt 
med bredd! 
 
Nya skor, dansattacker med Kompani 
Catapult, Jazzparaden med Bohuslän Big 
Band och Skratta tillsammans med Jecko & 
Jessie var vårterminens föreställningar 
för åk 1–9. I höst ska förskolebarnen 
få se Lilla Spöket Laban och de äldre 
eleverna klassisk musik i föreställningen 
Heja Sverige med Vägus och cirkusföre-
ställningen Gregarious med Soon Circus 
Company. 
 

I läroplanen står det att eleverna ska ges möjlighet att lära av och om scenkonst. Skolföre-
ställningarna på Vara Konserthus är ett sätt för fler barn och unga att få uppleva skratt och 
pirr i magen!

– En bra föreställning kräver mycket av skådespelarna. Barn 
visar tydligt vad de tycker, ibland redan under showens gång. 
Det är ofta en engagerad publik med mycket känslor! Ska 
man nå en barnpublik spelar genre mindre roll, det måste 
vara äkta och ärligt för att  trollbinda dem, menar Helena. 
 
Vara Konserthus erbjuder också förställningar för äldre 
elever och samarbetar med gymnasieskolor med estetiska 
program. 
 
– Vi samarbetar med Balettakademien i Göteborg och flera 
dansprogram. Vi bjuder också in danselever från de estetiska 
programmen som får träffa dansarna i våra professionella fö-
reställningar. Det blir närmare än att bara se det som publik.

Hur jobbar ni för att nå alla barn och unga?
– Att bara rikta sig till sin vanliga publik är att göra det lätt 
för sig, vi vill nå dem som vi inte ännu inte nått! Vi vill sprida 
kultur även till barn i utanförskap och samarbetar med soci-
altjänsten som distribuerar biljetterna. Vi samarbetar också 
med Conventus som har kontakt med nya familjer i Sverige 
så de har också fått biljetter till våra familjelördagar. Det är 
roligt att jobba med en chef som är passionerad i barn- och 
ungdomskultur och som prioriterar inkludering och mång-
fald.
 

 
Chefen som Helena nämner är Petra Kloo, Vara Konserthus 
vd, som tidigare varit fiollärare för barn samt producent och 
ansvarig för Göteborgs Symfonikers barn- och ungdom-
sverksamhet.  
 
– Samhället är så polariserat idag, vi blir rädda för det som är 
annorlunda. Det är så viktigt att vi lyckas spegla samhällets 
mångfald med det vi visar på våra scener, för både den unga 
och vuxna publiken, säger Petra Kloo.

Har ni fått någon respons på ert barn- och ung-
domsarbete?
– På en skola i Lidköping var det flera elever som anmälde sig 
till Kulturskolan efter Bohuslän Big Bands uppträdande med 
Jazzparaden där. Det blev en direkt effekt av vårt arbete!

Helena tycker att skolföreställningar är ett bra sätt att integre-
ra scenkonst i skolans mål. Till många av föreställningarna 
finns material som pedagogerna kan jobba med före eller 
efter föreställningen. 

Vad kan unga lära sig av scenkonst?
– Nyfikenhet! Scenkonsten ska beröra och stimulera upptäck-
arlusten. Oavsett vilka känslor man väcker hos barnen, så vill 
vi att de ska lära sig formulera och diskutera sin upplevelse. 
Kommer de tillbaka hit som unga vuxna, då har vi verkligen 
nått fram!

I Vara Konserthus uppdrag från Vara kommun och 
Västra Götalandsregionen ingår särskilt fokus på 
musik, dans och barn & ungdom. Fo
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Helena Helén brukar utbilda den yngre publiken hur man 
väntar utanför, hur man ska sitta inne i salen och att man 
sitter kvar och applåderar när det är slut.

Oskar Webrell och Matilda Bördin från  
MolièreEnsemblen spelade i Nya skor som handlar om 
att våga vara modig och stå upp för sig själv.
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Meröppet på biblioteket i Vedum

Kan själv!
En ljudupplevelse för de allra minsta
Barn i åldern 0-2 år har en annan ljudvärld än äldre barn 
och vuxna. Tidiga upplevelser av ljud och möjligheterna 
att få utforska ljud på olika sätt påverkar förmodligen hur 
barnet senare, under sin uppväxt, intresserar sig för och 
närmar sig ljud och så småningom musik. Kan själv! är en 
lekutställning där de allra minsta barnen kan skapa, utfors-
ka och upptäcka ljud.

I utställningens sex olika delar kan barnen, på sina villkor, 
skapa ljud med olika material och föremål. De kan utforska 
elektroniska ljud och upptäcka gömda ljud.
Vi ber er att respektera åldersgränsen på 0-2 år och hoppas 
att ni ska få en härligt ljudande stund tillsammans med era 
barn.

Utställningen produceras av Västra Götalandsregionens 
förvaltning för kulturutveckling i samarbete med tonsättare 
Johan Svensson. Medfinansiärer är Musikverket, Kultur-
bryggan och tidskriften Föräldrar & Barn.

Utställningen 
visas i Tomrummet 

Vara bibliotek 
22 september - 

20 oktober

Demokratin 100 år
I år fyller svensk demokrati 100 år, i och med allmän och lika rösträtt som infördes år 1921. Det 
uppmärksammar vi med affischutställningen Ja, må den leva! som ger en inblick i historien bakom 
beslutet om allmän och lika rösträtt. Du kan se utställningen på alla bibliotek i kommunen till och 
med 30 september.

UPPTÄCK
VARASLÄTTEN

Besök
visitvara.se

för tips!
� �  

Vill du ha tips och inspiration på saker att uppleva  
och göra på Varaslätten? Besök visitvara.se.

I oktober är det premiär för Meröppet Bibliotek i 
Vedum. Ett Meröppet bibliotek innebär en ökad 
tillgänglighet till biblioteket genom att låntagare över 
18 år, som har tecknat ett avtal med biblioteket sedan 
kan använda biblioteket med egen nyckeltagg, även 
under obemannad tid. 

Utöver de bemannade öppettiderna, kommer 
biblioteket i Vedum att vara tillgängligt under helger 
och alla kvällar utom onsdagar, då det är fritidsgård 
i samma lokal. Tider för meröppet bibliotek är 
måndag, tisdag, torsdag och fredag klockan 16.00-
22.00 samt lördag och söndag klockan 07.00-22.00. 

Då finns det möjlighet att låna och lämna medier, 
använda dator, läsa tidningar, studera, arbeta, läsa 
sagor för barnen eller bara ha en avkopplande stund. 

Måndag 18 oktober börjar vi registrera meröppet-
kunder. Det finns personal på plats mellan klockan 
13.00-19.00 som visar dig hur det fungerar och du 
kan ställa frågor. Välkommen att registrera dig 
och kvittera ut din personliga tagg då eller under 
ordinarie öppettider senare i höst.

Införandet är ett pilotprojekt som utvärderas efter 
ett år. Fungerar det bra så kan det bli en fortsättning 
även på fler av kommunens bibliotek småningom.

Ann-Sofie Thilén och Jeanette Ryman arbetar på Vedums bibliotek. De ser fram emot att prova en ny form som ger utökad 
service, och hoppas att ännu fler ska känna sig välkomna att besöka biblioteket, på tider när det passar dem. 
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De tar hand om dina nära och kära. De bäddar om, tittar till, ger medicin, hjälper till på 
toaletten och ändrar sovställningar. Allt medans de flesta av oss ligger och sover. Det är 
måndag kväll, klockan är 21.15. Välkommen till hemtjänstens nattpatrull.

Välkommen till 
nattpatrullen

Erika Romlén och Malin Nordlund gör sig redo för nattens pass.

Vara kommun är stort rent geografisk. Från Slä-
dene i norr till Bitterna i söder vidare till Norra 
Vånga i Öst och Södra Kedum i väst, mäter kom-
munen omkring 700 kvadratkilometer. Där har 
ni nattpatrullens arbetsområde. Ett arbetsområde 
som under natten täcks av fem personer i fyra 
bilar.

Nattpatrullen genomför omkring 70 planerade 
besök under en natt, till det tillkommer det även 
15-30 larm som personalen behöver åka ut på.

– Det är inget jobb för den som inte är stresstålig. 
Vissa nätter är det väldigt mycket att göra. Men det 
är roligt, säger Erika Romlén.

Ansökan om hemtjänst görs hos biståndshandläg-
gare som gör en behovsbedömning, utredning och 
fattar beslut. Vid behovsbedömningen avgörs om 
den sökande har rätt till hemtjänst, om så är fallet, 
i vilken omfattning hjälp skall ges och vilka insat-
ser som ska utföras av hemtjänstens personal. De 
personer som behöver insatser på natten eller har 
trygghetslarm i hemmet får besök av nattpatrullen. 

Trygghetslarmet ersätter inte hemtjänstinsatser 
utan är till för icke planerade situationer. Larmet, 
bärs runt handleden eller som ett halsband, inne-
bär en stor trygghet för många. Vid larm så är det 
alltid en person på trygghetscentralen i Lidköping 
som svarar. Kan inte trygghetscentralen hjälpa till 
skickas det vidare till nattpatrullen som då åker 
ut till den personen som har larmat. Oftast är det 
bilen som är bemannad med två personer som åker 

på de larm som kräver extra bemanning eller där 
det är oklart vad som har inträffat.

– Det kan handla till exempel fallolyckor. Någon 
kanske har gått upp för att släppa ut en katt, hal-
kat och blivit liggandes. Men ibland kan det vara 
någon som bara är törstig, behöver gå på toaletten 
eller att det är ett falsklarm där någon kommit åt 
larmknappen av misstag, säger Cecilia Larsson 
Telkamo. 

Oftast så vet medarbetarna i nattpatrullen händel-
sen till larmet. Men ibland får trygghetscentralen 
inte kontakt med den som larmat och då vet natt-
patrullen inte om orsaken till larmet när de åker. 

– Ibland när vi åker på larm så vet vi inte  
riktigt vad vi kan mötas av. Det kan ju vara så att 
vi kommer in någonstans och någon har skadat sig 
allvarligt… Men vi följer rutinerna och sen efteråt 
så kan vi prata om det och bearbeta händelsen, 
säger Emelie Tengström.

Vård i livets slutskede och att personer går bort är 
även det situationer som nattpatrullen får hantera.

–Vård i livet slut sker ofta i hemmet. Personen har 
fått gå bort hemma istället för på sjukhus till exem-
pel. Vi brukar öppna ett fönster och tända ett ljus. 
Det finns något fint i det sorgliga, berättar Malin 
Nordlund.

Kameratillsyn
De som jobbar i hemtjänstens nattpatrull är under-
sköterskor. Men under natten jobbar även sjuksköter-
skor, som kan bistå hemtjänsten i deras arbete. 

Det finns även möjlighet för brukare att välja att få 
tillsynsbesök via kameratillsyn. Precis som personli-
ga nattliga hembesök görs vid en viss tidpunkt, slås 
trygghetskameran på vid det klockslag då tillsynen 
ska göras. Övrig tid är trygghetskameran avstängd. 
Kamerorna ger en ökad känsla av självständighet, 
integritet och mindre störd nattsömn. Idag är det 
omkring 20 brukare som får sin nattliga tillsyn via 
kamera. Allt som allt brukar det handla om 40 

kameratillsyner varje natt. 

– För brukaren blir det ju en trygghet att någon tittar 
till en under natten utan att man behöver bli väckt, 
berättar Christian Arnströmer Jensen.

Cecilia, Erika, Emelie, Malin och Christian har alla 
jobbat länge i nattpatrullen. När de berättar om job-
bet märks det att de trivs.

– Jag känner att jag har hamnat på rätt ställe. På nat-
ten gör vi verkligen omvårdnadsarbete. Det som vi är 
utbildade till. Jag trivs verkligen jättebra, säger Cecilia.

Klockan närmar sig 21.40 och nattpatrullen är redo 
att ge sig av. Arbetsområdena är utdelade och de har 
stämt av med hemtjänsten om det är något speciellt 
de behöver känna till inför natten. För de flesta av 
oss är det snart dags att gå och lägga sig. För nattens 
hjältar har arbetsdagen precis börjat.

Vissa nätter är det 
väldigt mycket att göra. 

Men det är roligt.
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ÄTER GÄRNA? 
God mat i trevligt sällskap.

DRICKER GÄRNA? 
Morgonkaffe.

LÄSER JUST NU? 
Bränn alla mina brev, Alex 
Schulman.

TITTAR PÅ? 
Jag vill tipsa om en sevärd 
dokumentär på SVT Play, Det 
var en gång ett Irak. 

LYSSNAR PÅ? 
Min fru och Håkan Hellström.

med André Essebro

Med lärandet
i fokus
Han är Piteåpjken som tack vare kärleken hamnade i Vara och som under ett 
oerhört omtumlande år blev chef över hela bildningsförvaltningen.

André Essebro rör sig hemtamt i Lagmansgymna-
siets lokaler när vi ses. Inte så konstigt kanske, innan 
han blev bildningschef  jobbade han just på Lagman 
som verksamhetschef. Över en kopp kaffe pustar 
han ut något efter ett intensivt år och en genomförd 
skolstart.

– Det känns väldigt skönt att uppstarten av höstter-
minen kunnat genomföras med att alla elever och all 
personal är på plats i skolorna. Den utdragna pan-
demin har visserligen gjort mig något luttrad, men 
framför allt för våra elevers lärande hoppas jag nu 
verkligen att vi med hjälp av bland annat vaccinet, 
förbättrade testrutiner i skolorna och fortsatt allmän 
efterlevnad av aktuella rekommendationer kan få ett 
läsår med helt öppna skolor, säger André.

Bildningschef  är en titel som förpliktigar. Förutom 
att ha personalansvar för bland annat verksamhets-
chefer, utvecklingsledare och administrativ personal 
har även bildningschefen det yttersta ansvaret för 
styrning och uppföljning samt för utveckling av 

förvaltningens verksamhet inom ramen för tillde-
lad budget. På det ska bildningschefen också gärna 
hinna med att leda och motivera sina medarbetare. I 
klartext: André Essebro har en del att stå i.

– För egen del är det korta och kanske lite tråkiga 
svaret att min vardag just nu handlar mycket om 
ekonomi och organisationsfrågor. Det roligare 
svaret är vad som händer i förvaltningen i övrigt. 
Förutom allt vårt ordinarie arbete är mycket annat 
på gång som jag ser fram emot att både få följa och 
vara delaktig i. Till exempel ska det tas fram en ny 
kultur- och fritidsplan, renoveringarna av Allé- och 
Nästegårdskolan påbörjas, familjecentralen ska 
startas upp, en förstudie om Lagmansgymnasiets 
framtida utveckling pågår med mera. En av de stora 
fördelarna med mitt jobb är att få vara delaktig i 
många olika typer av frågor och sammanhang.

Nyfiken på André Essebro

5 snabba
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Den nyblivne 45-åringen, som i grunden är gymna-
sielärare i samhälls- och religionskunskap, fick efter 
några år som lärare chansen att prova på rollen som 
skolledare, en stimulerande och utmanade roll som 
präglat hela Andrés arbetsliv. Efter en rad andra upp-
drag inom skolans värld anställdes André, i januari 
2020, som verksamhetschef på Lagmansgymnasiet, 
ett stenkast från hans bostad. Men efter mindre än 
sex månader på Lagmansgymnasiet skedde en för-
ändring inom bildningsförvaltningen och André fick 
frågan om han var intresserad av att bli tillförordnad 
bildningschef. Det var en överraskande möjlighet och 
allt för spännande för att tacka nej till. Det visade sig 
att det var rätt beslut och i början av 2021 tillträdde 
han permanent som bildningschef i Vara kommun. 

– Arbetet underlättas definitivt av att jag trivs väldigt 
bra att jobba i Vara kommun med mina kollegor, 
medarbetare, engagerade politiker och med det 
verkligt meningsfulla uppdrag vi som bildningsför-
valtning har. Jag har nu också förmånen att bo på 
cykel- och gångavstånd till jobbet vilket rent tidsmäs-
sigt är väldigt bra, med den lilla baksidan att jag nu 
inte riktigt vet hur jag ska hinna med alla podcasts 
och radioprogram jag tidigare lyssnat på under mitt 
pendlande.

Vad gör du när du inte jobbar?
– Jag är lyckligt lottat att ha en fantastisk familj med 
min fru och våra tre barn som är i åldrarna att de 
detta läsår är prydligt utspridda på alla tre grundskolor 
inne i Vara. Förutom tid med familjen, fix med huset, 
varierad framgång med att uppfylla ambitionsnivån 
gällande egen träning och annat som hör livet till så 
är jag också en av tränarna i ett av pojklagen i Vara 
SK. Att sedan allmänt följa med i samhällsdebatten 
och ibland kunna se en och annan fotbollsmatch på 
tv tycker jag förgyller tillvaron, avslutar André Esse-
bro.

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

 Jag trivs väldigt 
bra att jobba i 
Vara kommun.

Lagmansgymnasiet 
Byggnation av nya lokaler för 
Bygg- och anläggningsprogram-
met med lokalisering på gamla 
Sveviatomten är i fullgång. Projek-
tet beräknas vara klart och verk-
samheten inflyttad under januari 
2022.

Tråvad skola och förskola
Projektet börjar närma sig slutske-
det. Beräknad inflyttning planeras 
till senare delen av hösten 2021.

Larv skola
Beslut finns om renovering/om-
byggnation av Larv skola.
Preliminär byggstart i början av 
2022. Den beräknande inflyttning-
en planeras till höstterminen 2022.

Alléhallen
Byggnation av en ny innebandyhall 
har startat och byggs av Vara IBK. 
Kommunen kommer under hös-
ten upphandla Alléhallen projektet 
för ombyggnation av lokalerna.

Kvänum förskola
Om- och tillbyggnad av köket blev 
färdigställt under våren 2021.
Två nya avdelningar kommer att 
byggas för att kunna avveckla 
modulerna och arbetet med detta 
beräknas starta under hösten 2021. 
Avdelningarna beräknas vara klara 
under 2022. 

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

Vårdcentrum familjecentral   
Tekniska förvaltningen har arbe-
tat fram ett lösningsförslag som 
inbegriper en samlokalisering 
av enheterna Barnavårdscentral, 
Barnmorskemottagning, Ung-
domsmottagning, Öppen förskola 
samt Socialtjänst med förebyggan-
de arbete. 
Projektet kommer starta i början 
av hösten och beräknas vara fär-
digställt under våren 2022.

Alléskolan
Projektering av renoverings-/om-
byggnadsåtgärder av Alléskolan 
har startat. Planen är att åtgärder-
na ska genomföras löpande och 
vara klara till 2024.
Ombyggnation/renovering av 
köket på Alléskolan har påbörjats 
och beräknas vara klart kring som-
maren 2022. 

Korttidsboende
Socialnämnden har beslutat att 
bygga ett nytt korttidsboende i an-
slutning till Vårdcentrum. Projek-
tet blev avbrutet efter första upp-
handlingen men efter justeringar 
är ett nytt förfrågningsunderlag 
ute för räkning efter sommaren. 
Byggnationen kan vara klar så att 
verksamheten kan påbörjas i de 
nya lokalerna till hösten 2022.

Brinkehuset
Gamla dagcenter Sefram på Smed-
jegatan i Vara kommer i fortsätt-
ningen att heta Brinkehuset. Hit 
har avlastningsboendet Kompas-
sen flytta in från augusti. Ombygg-
nation och anpassning av lokalerna 
har gjorts under våren 2021 och är 
nu färdigställt för verksamheten. 
Utöver Kompassen så har även 
verksamheten för boendestöd 
flyttat sin verksamhet hit.

Pågående & kommande 
fastighetsprojekt
Det händer mycket på tekniska förvaltningen under året. Här är ett 
axplock av det som vi jobbar med under hösten. 
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Språket ska stärkas i förskolan
Inom förskolan i Vara har ett flerårigt arbete för att främja barnens språkutveckling påbörjats. 
Utvecklingen av språket är något av det viktigaste i ett barns liv. Språk av är avgörande för 
relationer, lärande och för att kunna delta i utbildning och samhällsliv.

Genom att fokusera på barnens språkutveckling kan 
förskola bidra till att stärka deras självförtroende, 
trygghet, inkludering och öka deras möjligheter att 
klara skolgången längre fram. En insats i utvecklings-
arbetet består i att stärka pedagogernas kunskaper 
inom olika områden, till exempel i hur man kan or-
ganisera språkutvecklande aktiviteter, lärmiljöer och 
lekar och hur man kan bygga barns ordförråd och 
språkförståelse genom vardagliga samtal.

– Barns språk är en grundläggande del i barns 
utveckling. Barn med ett välutvecklat språk har större 
möjligheter att lyckas bra i skolan och livet. Vi har 
över tid sett att våra barn i Varan har ojämna språk-
kunskaper när de kommer till grundskolan. Vi ser 
därför att vi behöver arbeta ännu mer medvetet 
med barns språkutveckling, för att ge barnen så 

goda förutsättningar som möjligt, säger special-
pedagogerna Marie Elg och Ann-Charlotte 
Erlingsson.

Under läsåret kommer pedagogerna läsa om hur 
man kan språkarbeta i förskolan, vilket syftar till att 
inspirera till nya arbetssätt och metoder i det dagliga 
arbetet på förskolan. 

Andra insatser som planeras är att öka samarbetet 
med vårdnadshavare och med bibliotek, att ta fram 
en gemensam verktygsbank med språkliga metoder 
att använda, och att fortsätta fylla på med mer kun-
skaper genom att ta del av forskning och föredrag 
kring barns språkutveckling. 

HANNES 
BERGGREN
Utvecklingsledare på 
bildningsförvaltningen

Hej Hannes. Vara kommun ska få 
ett nytt elevsystem, vad innebär 
det? 
– Det innebär att vi får ny leverantör 
av såväl elevregister som av lärplatt-
form. Sedan 2019 har vi tillsammans 
med övriga V6-kommuner, Lidkö-
ping, Skara, Götene, Essunga och 
Grästorp arbetat med en gemensam 
upphandling. Den stora vinsten med 
samverkan handlar om att tillvarata 
kommunernas samlade kompetens, 
kunna dra ekonomiska stordriftsför-
delar samt att minska sårbarheten 
med enstaka nyckelpersoner.

När är det på plats?
– Målbilden är att systemen ska tas 
i skarp drift vid terminsstart hösten 
2022.

Vilka blir de stora skillnaderna?
– Nya mer moderna gränssnitt, fler 
funktioner, till exempel en app för 
vårdnadshavare,  samt minskad 
”spretighet”. Tanken är att det mesta 
ska samlas bakom en enda inlogg-
ning och att kommunikation främst 
sker där.

Hallå där
Ombyggnationen av köket och matsalen på 
Alléskolan är nu igång. Det gamla köket var 
i stort behov av renovering då det var 
utdömt så nu ska allt bytas ut. 

Arbetet delas in i tre etapper. Den första, som 
redan är avklarad, bestod i att sätta upp ett tillfälligt 
mottagningskök i anslutning till matsalen. Det 
möjliggör fortsatt servering i matsalen medan köket 
byggs om. Tillagningen av måltiderna under om-
byggnationen kommer att ske på Lagmansgymnasiets 
kök samt i det nu iordningställda mottagningsköket 
på Alléskolan.

Etapp två, som utförs just nu, utgör det huvud-
sakliga arbetet. Det gamla köket ska rivas ut och 

ombyggnationen ska ta form. Det beräknas vara klart 
till sommaren 2022. Den sista etappen innebär en 
upprustning av matsalen och den ska enligt plan ske 
sommaren 2022 under tiden som eleverna har 
sommarlov. Hela ombyggnationen beräknas klar i 
augusti 2022.

Förhoppningen är att boende i Vara inte kommer 
att störas av arbetet. Det som märks av i närliggande 
utomhusmiljö är att Läroverksgatan kommer vara 
enkelriktad under hela tiden för arbetet.

Ombyggnationen är en del av en större ombygg-
nation på Alléskolan, som ska genomgå löpande 
förbättringar fram till och med 2024.

Nu bygger vi om Alléskolans kök
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Rubriken är rakt av snodd från en 
bok av den franska författaren Anna 
Gavalda. Kortfattat handlar den om 
fyra människor som inte har någon-
ting gemensamt från början – och 
som kanske aldrig skulle ha träffats 
– om det inte vore för att de av olika 
anledningar  hamnar under samma 
tak. Ett faktum som förändrar mycket 
till det bättre för alla inblandade. 

Jag tänker att det är lite samma sak med en 
co-workingyta. En yta där olika människor, 
som kanske endast har gemensamt att de 
jobbar och önskar pendla mindre, möts 
under samma tak. Väl där inleds nya samtal, 
idéer och kanske skapas till och med opröva-
de affärsmöjligheter. 

Det är i alla fall det Vara kommun, via det 
kommunala industrifastighetsbolaget och 
tillsammans med Vara Konserthus, vill testa 
i ett projekt som Västra Götalandsregionen 
beviljat medel till. 

Men varför kallas det co-working? Måste 
allt paketeras och rubriceras med engelska 
begrepp nuförtiden? Nej det måste det inte, 
det viktiga är att skilja det som ska testas här 
från det som ibland kallas kontorshotell eller 
liknande.  Ett co-workingkoncept handlar 
om att förena en välutformad och varierad 
kontorsyta med möjlighet till socialt nätver-
kande mellan olika personer eller företagare 
som under en kortare eller längre tid hyr in 
sig på en kontorsplats. Det går att hyra en 

plats på många olika sätt, t.ex en dag i veckan 
eller några timmar varje dag.

En välbefogad fråga är varför det här behöver 
testas i projektform? Det enkla svaret är 
att koncept i större skala av det här slaget 
begränsar sig till storstadsregionerna medan 
det här projektet syftar till att just ta vara på 
de möjligheter som finns för landsbygden 
när flyttmönster och viljan till pendling tycks 
påverkas av ändrade beteenden under pande-
min. Projektet pågår 2021 ut och genomförs 
i samverkan mellan Vara Industrifastighe-
ter, Vara kommun och Vara Konserthus. 
Utgångspunkten är Vara och resultatet kan 
sedan skalas upp och nyttjas som etablering-
sunderlag för fler platser av vilken aktör som 
helst. 

Inför testperioden som kommer att pågå 
under hösten 2021 kommer projektet att 
rekrytera testpersoner som kommer att få 
prova på och utvärdera allt från lokalise-
ring, servicefunktioner, bokningslösningar, 
betallösningar, teknik med mera. 

Kanske är det du som är testperson? Håll 
utkik på Vara kommun i sociala medier och 
anmäl ditt intresse om det här låter som 
något för dig.  

Tillsammans skapar och testar vi olika sätt 
för att fler ska kunna bo och verka på lands-
bygden. 

Tillsammans blir vi mer. 

Johanna 
Forslund Kullander 
Samhällsbyggnadschef, Vara kommun

Tillsammans är man 
mindre ensam!

En gång i månaden 
skickar Vara Näringsliv 
ut ett nyhetsbrev om 

och för det 
bördiga näringslivet i 

Vara kommun. 

Det innehåller nyheter, 
inbjudningar och 

aktuell information för 
dig som företagare. 

Vill du prenumerera? 
Anmäl dig på vara.se 

eller via QR-koden

Missa inte heller
 att du kan följa 

Vara Näringsliv på 
LinkedIn och Facebook!

I samband med ombyggnaden av Drott-
ninggatan i Vara, har området blivit ett så 
kallat gångfartsområde. Det innebär bland 
annat att man inte får köra fortare än cirka 
7 kilometer i timmen och att parkering inte 
är tillåten. Området markeras med gång-
fartsområdesskultar.

I området ska det även sättas upp bänkar 
och annan utsmyckning, för att anpassa 
området ytterligare

Så tänk alltså på att inte parkera på Drott-
ninggatan, mellan Parkgatan och Badhusga-
tan, då det kan medföra en parkeringsbot.

Gångfartsområde på 
Drottninggatan

Under hösten kommer vänthallen i stationshuset i Vara 
renoveras. Det kommer ske en ytskiktsrenovering i form av 
målning av väggar samt ett nytt undertak och ny belysning. 
Toaletten ska tillgänglighetsanpassas. På utsidan av byggna-
den kommer en ramp monteras. Samtidigt pågår arbetet med 
att få till en etablering inne i stationshuset.

Stationshuset renoveras

Följ oss!

Rensning av 
övergivna cyklar
Övergivna cyklar tar upp plats där andra 
kan behöva ställa sin. Därför kommer kom-
munen under hösten rensa bort övergivna 
cyklar. 

I samband med rensningen märks cyklarna 
med en lapp som informerar om att den 
kommer att omhändertas inom en viss 
tidsperiod. De cyklar som står kvar och har 
kvar sin märkning forslas bort till ett låst 
förråd. Mer information på vara.se.
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Anmäl ditt barn till 
Kulturskolans kurser!
På Kulturskolan i Vara hjälper vi 
barn och ungdomar att utveckla 
sitt kreativa lärande. 

Det finns fortfarande möjlighet 
att anmäla dig, ditt barn eller 
ungdom till höstens kurser.

Vi på Kulturskolan vill ge alla 
barn och ungdomar i Vara 
kommun möjlighet att uttrycka 
och utveckla sin kreativa förmå-
ga i dans, musik och bild & form. 
Förhoppningsvis kan vi väcka 
ett livslångt intresse, säger Frida 
Jones, danslärare och 
teamledare på Kulturskolan.


