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AXET
Om vi håller  

ungdomarna från  
alkohol och tobak  
håller vi dem från 
narkotikan också.

Nytt år, nya utmaningar, nya möjligheter. Så här vid årsskiftet kan 
man reflektera över det år som varit och vad som ska komma.  
I våra kommunala verksamheter skrivs nu verksamhetsberät-
telser och resultat följs upp. Vi har fokus på ekonomin förstås 
men minst lika viktigt är vad alla ni Varabor får för pengarna. 

 
Under året har det hänt mycket i våra verksamheter, skolrenoveringar pågår 
och en helt ny skola i Tråvad invigts. Vi har, i samarbete med Föreningen 
Vara småstad och Sparbanksstiftelsen Skaraborg, gjort i ordning rekrea-
tionsområdet Skogskullespåret. En ny återvinningscentral har tagits i bruk 
och kommunen har blivit medlem i Räddningstjänsten Skaraborg. Den nya 
rondellen vid Kungsgatan är nu klar och trafiksäker. Dessutom har såklart 
all övrig verksamhet löpt på. Det har varit ett lite utmanande år, inlednings-
vis präglat av covid-19 och dess effekter och efterhand också påverkat av 
kriget i Ukraina. Alla medarbetare har gjort fantastiska insatser under året 
och vi är tacksamma för det. 
 
Utifrån hur omvärlden ser ut ställs det högre krav på kommunen vad gäller 
säkerhetsskydd, beredskapsplanering och civilt försvar. Vi har startat igång 
ett nytt samarbete med Grästorp och Essunga kommuner för att få effek-
tivitet och kvalitet i dessa delar. Mer om hur detta fungerar kan du läsa om 
inne i tidningen. 
 
Verksamhetsutvecklingen på temat hållbarhet löper på genom att alla 
medarbetare får utbildning och inspiration att göra hållbara val i vardagen. 
Hållbarhet ur såväl miljömässigt, socialt som ekonomiskt perspektiv. Vi har 
till exempel kommit en bit på vår fossiloberoende bilpark. Numera går snart 
cirka 60 procent av kommunens bilar på el, vilket är bra för miljön och 
också sänker kostnaderna. 
 
Medborgarnas och företagens behov är våra ledstjärnor. Därför arbetar 
vi nu med medborgardriven verksamhetsutveckling genom det så kallade 
kontakcentret som startar i höst. Där fångar vi upp och kartlägger frågor, 
ärenden och synpunkter, som sedan systematiseras, digitaliseras och kana-
liseras till rätt tjänsteperson. Och där tjänsterna förbättras och svarstiderna 
ska kortas. Allt för att ni som medborgare ska få än bättre service.

Varaborna som ledstjärnor

Ledare

LARS GEZELIUS 
Kommunstyrelsens 
ordförande

ANNA CEDERQVIST 
Kommundirektör
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Per Hjällström ger råd om  
budget och skuldsanering. 

Sida 8-9
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De hoppas på det bästa men planerar 
för det värsta.
   Vid årsskiftet började Varas, Essung-
as och Grästorps kommuners gemen-
samma säkerhetsavdelning att jobba 
för att göra  kommunernas verksam-
het robusta.
Permakris var ett av nyorden som kom in i Svenska akad-
miens ordlista vid nyår. Bakgrunden är att Sverige de sen- 
aste åren har fått hantera en rad olika kriser. Och det är just 
det förändrade omvärldsläget i kombination med skärpt 
lagstiftning som har gjort att kommuerna behövt stärka sitt 
arbete med säkerhet och civilt försvar.
   Tidigare ingick Vara, Essunga och Grästorps kommuner  
i en gemensam säkerhetsorganisation med Lidköpings kom-
mun men vid årsskiftet sjösattes den nya organisationen.
   I nuläget består den av de tre säkerhetssamordnarna 
Felicia Abelsson, Carl Paegle och Andreas Gustavsson och 
informationssäkerhetssamordnare Johan Johnson. För dem 
är det inget nytt att arbeta med krisplanering och kommunal 
säkerhet.
   – Säkerhetsarbetet i en kommun är brett och handlar om 
många olika frågor men framförallt om planering och före-
byggande arbete. Att hoppas på det bästa, men planera för 
det värsta är något vi jobbar efter, säger Felicia Abelsson.

Analyserar riskerna i kommunerna
En av de första arbetsuppgifterna som hon, Carl Paegle och 
Andreas Gustavsson tog tag i var den nya risk- och sårbar-
hetsanalysen för respektive kommun.
   – I samband med varje ny mandatperiod ska en ny risk- 
och sårbarhetsanalys göras. I den undersöker vi vilka risker 
som finns i kommunen och hittar åtgärder som måste göras 
för att klara av att upprätthålla vår verksamhet vid kris, 
berättar Felicia Abelsson och fortsätter:
   – Det kan handla om exempelvis strömavbrott och att 
skolorna måste ha ett förråd med ficklampor och hemtjäns-
ten måste ha laddade powerbanks för att ladda sina telefo-

ner. Risk- och sårbarhetsanalysen är ett bra första uppdrag 
eftersom vi får lära känna kommunerna ordentligt. Den ger 
också en bra översikt för kommuninvånarna eftersom de 
kan ta del av rapporten.
   Säkerhetsarbetet i en kommun styrs av många lagar och 
förordningar men arbetet är en kombination av strategiskt 
och praktiskt. Utöver risk- och sårbarhetsanslyser och kris-
planeringar ska säker-
hetsorganisationen bidra 
till att kommunen och 
dess anställda är ordent-
ligt förberedda.
   – Vi ska planera för 
olika scenarier och öva 
de personer som ska 
vara med och hantera en 
kris, säger Carl Paegle.
   Det är ett stort och 
brett uppdrag som 
rör alla områden i en 
kommun och kräver en 
sammanhållen överblick. 
I det arbetet ser Anna Cederqvist, kommundirektör i Vara 
kommun, stora vinster med en säkerhetsorganisation.
   – Att samla säkerhetssamordnare i en organisation skapar 
både effektivitet och minimerar sårbarheter, säger Anna 
Cederqvist och fortsätter:
   – Vi samarbetar bra över kommungränserna och kan 
uppnå synergier och ökad kundnytta, säger hon.
   Sveriges kommuner är också en viktig del i landets total-
försvar som just nu rustas upp.
   –  I det civila försvaret har kommunerna en nyckelroll. 
Vi ska, om det blir krig, kunna upprätthålla verksamheten 
men också stötta Försvarsmakten så att de kan utföra sina 
uppdrag på ett bra sätt, säger Andreas Gustavsson.
 Att upprätthålla verksamheten är ett uttryck som säker-
hetssamordnarna ofta använder. I klartext betyder det att 
kommunens verksamhet i möjligaste mån ska fungera även 
i kris- och krigstider.
   – Kommunerna har fått anvisning att vi ska klara att hålla 

De skapar robusta 
kommuner redo 
om krisen kommer

ut och bedriva samhällsviktig verksamhet under en viss tid 
under höjd beredskap, säger Carl Paegle.
   För att lyckas behövs mycket planering och inventering av 
resurser.
   – Det handlar om frågor som vad händer exempelvis om 
strömmen går eller vi inte skulle få leverans av livsmedel 
under en vecka. Hur gör vi då för att bedriva de verk-
samheter som vi måste ha igång? Det är något som hela 
kommunen måste vara delaktig i vilket kräver samordning 
och samverkan mellan alla kommunens verksamheter, säger 
Felicia Abelsson.
   Att involvera verksamheterna i arbetet är viktigt för dem.
   – För oss är det viktigt att dessa dokument kommer till 
nytta för kommunen och att det inte bara blir något vi 
skickar iväg till Länsstyrelsen och sen är nöjda. Vi ser det 
som en utmaning att jobba om dokumenten så att de blir 
kända av våra verksamheter och att de känner att de kan 
använda dem, säger Felicia Abelsson. 

Informationssäkerhet en viktig del
När det gäller säkerhet i en kommun handlar numera myck-
et om hur den digitala informationen hanteras och det är  
informationssäkerhetsamordnare Johan Johnsons fokus. 
Hans uppdrag är att bidra till att all information i kommu-
nerna hanteras på ett säkert sätt. En uppgift som blir allt 
mer central i takt med ökade cyberangrepp och att mer 

personlig information finns i samhällets digitala miljöer.
   – Informationssäkerhet handlar i grunden om att värdera 
information och skydda den utifrån sitt skyddsvärde. I kom-
munen jobbar vi med att förebygga informationssäkerhets-
risker genom att 
ta fram riktlinjer 
och utbildning-
ar för att öka 
säkerhetsmed-
vetenheten och 
förståelsen för 
hur vi hanterar 
kommunens in-
formation på ett 
säkert sätt, säger 
Johan Johnson.

Vad ser ni mest fram emot med arbetet?
– Att arbeta med att skapa trygghet i vår kommun och att 
bygga en säkerhetsorganisation som kan hantera de kriser 
som dyker upp, säger Carl Paegle och får medhåll av  
Andreas Gustavsson och Felicia Abelsson som tillägger:
   – Såklart hoppas vi inte att vi drabbas av en kris eller 
krig men om vi skulle göra det handlar vårt uppdrag om 
att kommunen ska vara redo att hantera den situation som 
uppstår.

Att samla  
säkerhets- 

samordnare  
i en organisation 
skapar både effekti-
vitet och minimerar 
sårbarheter.

ANNA CEDERQVIST

Säkerhetssamordnarna Carl Paegle, Felicia Abelsson, Andreas Gustavsson och informationssäkerhetssamordnare Johan Johnson arbetar gemensamt med 
att trygga kommunens verksamhet, både praktiskt och digitalt. 

Informationssäker-
het handlar i  

grunden om att 
värdera information och 
skydda den utifrån sitt 
skyddsvärde.

JOHAN JOHNSON
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Inbjudande lärmiljö i ombyggd skola
Under ett års tid har eleverna och perso-
nalen på Larvs skola haft sin verksamhet i 
grannsamhället Tråvads gamla skola. Medan 
de som vanligt, fast på annan plats, ägnat 
sig åt bland annat matematik och svenska 
har skolbyggnaden i Larv genomgått en stor 
förändring.
   – Det är en mycket inbjudande lärmiljö här, 
säger Per Gunnarsson, en av Larvs skolas 
pedagoger, om den nyrenoverade och anpas-
sade skolan.

Den första förändringen som möter besökarna är den nya 
entrén med stora glaspartier och en hiss.
   – Hiss eller ramper är ett måste idag. Bästa sättet att lösa 
det här i Larv var att bygga en ny modern entré med hiss, 
säger Håkan Svensson, projektledare.
   En tillgänglighetsarkitekt har varit med i projektet så att 
lokalerna ska fungera för alla.
   – Det finns exempelvis kontrastmarkeringar i trapporna, 
dörröppnare och utrymningsvägar för icke gående, säger 
han.
   Några trappsteg upp eller en kort tur med hissen, ligger 

första våningen. Längst ner i korridoren har köket genom-
gått en riktigt stor förändring. Det är numera ett  
tillagningskök. Emma Lindberg lagar all mat på plats. 
Barnen känner henne redan eftersom hon var en av de som 
lagade maten på Tråvads skola under tiden som de var där.
   För att kunna bygga om mottagningsköket till ett tillag-
ningskök har det tidigare personalrummet fått ge plats åt 
mer köksutrustning. 
   – Nu finns det bland annat nya kyl- och frysrum, rum 
för torrvaror, nya stekbord där det går att koka, tryckkoka, 
steka och fritera och det har byggts en ny varumottagning 
med lastkaj, ger Håkan Svensson som några exempel. 

Toaletter på alla våningar
Fritids är kvar där det var innan renoveringen men har 
nu fått köksinredning där det går att laga mat och baka. I 
lokalerna bredvid har skolsköterskan fått ett mottagnings-
rum istället för det hon hade i källaren. Källaren var tidigare 
också platsen för skolans toaletter.
   – Nu finns det toa på alla våningsplanen. Vi har förstått 
att en del tyckte att det var kymigt att gå ner i källaren så det 
här är ett lyft, säger projektledaren.
   Ytterligare en trappa upp ligger de tre klassrummen på 
rad med var sitt grupprum emellan. 

   – Det är bra med grupprummen och att de ligger vid 
klassrummen. Tidigare fick eleverna sitta i korridoren när vi 
delade på klasserna, säger pedagogen Susanne Lundell som 
är mycket nöjd med lösningen.
   De har också fått ett nytt mediatek i anslutning till 
klassrummen, ett nytt arbetsrum för pedagogerna längst 
ned i korridoren och ovanpå entrén har det blivit ett ljust, 
mysigt utrymme där eleverna kan hänga på rasterna.

Lyft för skolan och kommunen
De fem lärarna på skolan är väldigt glada över att vara tillba-
ka i den nyrenoverade och anpassade skolan.
   – Renoveringen är verkligen ett lyft för skolan, men också 
för Larv och hela kommunen att ha en så fin skola med 
mindre klasser, säger Per Gunnarsson.
   Det finns totalt 43 elever fördelade på tre klasser; en fyra, 
en femma och en sexa. Den 10 januari startade den nya 
terminen i den nygamla skolan.
   – De har klarat det här jättebra. Barn är så anpassningsba-
ra, säger Susanne Lundell.
   – Det de har pratat om och saknat när vi var i Tråvad var 
att leka i skogen och på kullen, säger pedagogen Yvonne 
Ejdestig.
   Något de nu kan göra igen mellan lektionerna.

Per Gunnarsson, Charlotte Fransson, Karin O Johansson, Susanne Lundell och Yvonne Ejdestig kunde hälsa eleverna välkomna tillbaka till sin nyrenoverade och 
anpassade skola i Larv efter jullovet.

Fritids finns kvar på samma plats i skolhuset som tidigare men fått ett helt 
nytt utseende och köksutrustning.

Nu finns det toaletter på alla våningarna i skolan. Det gamla bildsalen har byggts som till nytt personalrum på första våningen.

Ovanpå entrén finns ett mysigt ställe att hänga på på rasterna.

Projektledare Håkan Svensson visar upp det nya tillagningsköket.
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Ibland hamnar ekonomin i obalans och skul-
derna växer. Det är inte ovanligt att tycka 
att det är jobbigt, skämmigt och må psykiskt 
dåligt över situationen och vilja skjuta allt på 
framtiden.
   – Det finns hjälp att få och sök i tid, du är 
inte ensam. Det finns alltid en väg framåt, 
säger budget- och skuldrådgivaren Per Hjäll-
ström.

Orsakerna till att privatekonomin blir sårbar är många och 
olika för alla. Det kan ha hänt något i livet som arbetslös-
het, sjukdom, separation, missbruk och det som händer i 
samhället med bland annat högre priser påverkar också i 
hög grad.
   – Alla är välkomna att söka hjälp och det är gratis, säger 
Per Hjällström.
   Målet med hans arbete är att personen som söker hjälp 
ska få en ekonomi i balans och hitta vägar mot skuldfrihet. 
Första steget på den vägen är just att ta kontakt med kom-
munens budget- och skuldrådgivare, ett steg som kan ta tid 
och vara svårt att ta.
   – Har man gjort det och bokat en tid är halva jobbet gjort. 
Men en stor skuld har ofta tagit tid att bygga upp och man 
får räkna med att det kan ta tid att bli skuldfri, säger han.

Papper och penna
Att få eller återta kontrollen över situationen är den första 
delen. Det kan handla om att skapa rutiner och strukturer. 
   – Ofta brukar vi ta fram papper och penna och lista in-
komster och utgifter. När man kommer till mig brukar vi gå 
igenom kontoutdrag för hela året så vi får med allt. Det är 
lätt att glömma exempelvis ett abonnemang man har på au-
togiro. Det blir väldigt konkret när allt kommer på papper, 
förklarar budget- och skuldrådgivaren.

Spara
Efter det handlar det om att prioritera det som är viktigast 
som hyra, el och hemförsäkring. Det resulterar ofta i att 
man behöver ändra sitt beteende, avstå från en del man 
brukar köpa och kanske säga upp vissa abonnemang och 

den vid årsskiftet 2021/2022. Det är högre än riksgenom-
snittet som var 3,7 procent. Den samlade skulden för invå-
narna i Vara kommun var 173 miljoner.

Skuldsanering
Ett sätt att få ordning på skulderna kan vara att ansöka om 
skuldsanering. Budget- och skuldrådgivaren kan hjälpa till 
med att få kontroll över skulderna och skapa balans i var-
dagsekonomin vilket är en förutsättning för att klara av en 
skuldsanering. Den beslutas om och genomförs av Krono-
fogden.
   – Jag kan också hjälpa till med kontakter med myndighe-
ter och fordringsägare om man tycker att det är jobbigt. Vi 
rådgivare finns med under hela vägen som stöd, säger han.
En skuldsanering pågår vanligtvis under fem år och under 
tiden betalar man så mycket man kan och det är ett belopp 
som Kronofogden beslutar. Efter det skrivs de skulder som 
inte kunnat betalas av. Under den tiden ska personen bli 
trygg i att ha kontroll över sin ekonomi, spara till en buffert 
och aktivt arbeta med en livsstilsförändring så att den inte 
hamnar i samma situation igen.
   – Vi borde prata mer om vår ekonomi så att steget att 
ta hjälp inte blir så svårt att ta. Man är inte ensam och fi-
nansiella bekymmer kan drabba vem som helst. Hur mår 
egentligen din ekonomi? Ställ frågan både till dig själv och 
till personer i din omgivning som kanske har bekymmer, 
avslutar Per Hjällström.

Få minus 
och plus 
att gå ihop

Vara kommuns budget- och skuldrådgivare 
nås på 0512-313 18. Det går bra att lämna 
meddelande för att bli uppringd.

Mejladressen är budgetochskuld@vara.se

Alla möten måste bokas i förväg.

tjänster eftersom pengarna inte räcker. Per betonar att han 
är rådgivare och att det är personen själv som får ta beslut 
om vad inkomsterna ska gå till.
  – Jag kan bara berätta om vad konsekvenserna blir om 
man inte betalar. En obetald räkning blir dyrare och dyrare 
ju längre man väntar, säger han.
   Han betonar också vikten av att försöka spara trots att 
ekonomin är ansträngd.
  – Det bästa sparandet är det som blir av även om man 
tycker att det är 
små summor. 
Det är bra att 
ha en buffert i 
fall man måste 
gå till tandläkaren eller glasögonen går sönder, säger han.

Ohälsa
Skulder påverkar vardagsekonomin i högsta grad. Vid bud-
get- och skuldrådgivningen brukar de separeras för att först 
få ordning på vardagsekonomin och sedan hitta lösningar 
för skulderna. Den som har så stora skulder att det inte 
finns någon möjlighet att betala inom överskådlig tid kallas 
för överskuldsatt.
  – Det är jobbigt för den enskilde i vardagen men är också 
en ökad risk för psykisk och fysisk ohälsa. Det är viktigt att 
ta hjälp och lösa situationen, säger Per Hjällström.
   I Vara kommun hade 5,8 procent skulder hos Kronofog-

Budget- och skuldrådgivaren Per Hjällströms tips är att börja med att göra en budget       för att få koll på inkomsterna och utgifterna, något som han kan hjälpa till med. 

INKOMSTER
Summera alla inkomster som lön, pension, 
sjukpenning, barnbidrag och studiemedel. 
Kolla om du har rätt till fler tillägg som exem-
pelvis bostadstillägg.

UTGIFTER
Gå igenom alla utgifter du har under hela 
året. En del betalas månadsvis som hyra, an-
nat kvartalsvis eller en gång om året. Ett tips 
kan vara att räkna om allt till månadskostna-
der så du kan sätta av pengar så du har när 
räkningen ska betalas. 
Kolla vad du har för löpande abonnemang 
och vad som betalas via autogiro. 
Avsätt pengar till sparande så du har en  
buffert.

PRIORITERA
För att få balans i ekonomin så att utgifterna 
inte är högre än inkomsterna måste du pri-
oritera. Det viktigaste är alltid hyra, el, hem-
försäkring, läkemedel och mat. Det kan vara 
svårt att ändra vanor och beteende men ställ 
det mot konsekvenserna av att inte kunna 
betala räkningarna.

LÄS MER
Vill du få fler tips och mer information eller 
göra en digital koll på din ekonomi kan du gå 
in på www.konsumentverket.se eller på www.
kronofogden.se

Så gör du en budget

Konsumentfrågor
Har du konsumentfrågor får du vända dig till 
Hallå konsument på www.hallakonsument.se 
där finns det bra information om olika frågor. 
Du kan också mejla info@hallokonsument.se 
eller ringa 0771-525 525.

Det finns hjälp  
att få och sök i tid.

PER HJÄLLSTRÖM

Kontakt



Rullar ut mattan för nära 
200 vikarier i sommar

10 AXET  11 AXET  

I år behöver Vara kommun cirka 200 sommarvika-
rier inom allt från vård och omsorg, förskola och 
till gatu- och parkenheten. 
   – Dessutom erbjuder vi feriepraktik som går att 
söka från det att man går ur klass nio, säger Elin 
Sundén, HR-chef i Vara kommun. 
Det finns sommarvikariat inom de flesta av kommunens 
förvaltningar men allra flest tjänster finns inom vård och 
omsorg.
   – Vi behöver medarbetare till våra äldreboenden men 
också LSS-boendena för våra brukare som har funktions- 
variationer. Även inom förskolan och fritidshemmen behövs 
några sommarvikarier. Kostenheten erbjuder ofta sina 
timanställda semesterjobb, så vill man jobba där är tipset 
att söka timanställning, som sedan kan innebära arbete över 
sommaren, säger Elin Sundén.
  Yrken inom inom vård och omsorg är människonära jobb.
 – För att arbeta inom vård och omsorg behöver du vara 
ansvarstagande, så att arbetet blir utfört och att riktlinjer 
och rutiner följs, men också vara flexibel. Det är bra att 
både kunna samarbeta men även jobba självständigt. Att 
vara stresstålig, ha förmåga att prioritera arbetsuppgifter 

och vara lugn i stressade situationer. Empati, medmänsklig-
het och gott bemötande är A och O, säger Lotta Handfast, 
bemanningschef.

Jobb som gör skillnad
För den som vill fortsätta arbeta inom kommunen även 
efter sommaren kan sommarvikariatet vara en bra början.
   – Jag skulle vilja säga att det är stora möjligheter att fort-
sätta arbeta inom kommunen efter sommaren. Historiskt 
kan vi se att många börjar arbeta som sommarvikarier eller 
på timanställning i våra verksamheter för att sedan fortsätta 
och bli månadsavlönade. Även möjligheten att få fortsätta 
och prova olika uppdrag i kommunen skulle jag säga är 
stort, säger Elin Sundén.

Vad är det bästa med att arbeta i offentlig  
sektor?
   – Det är att få vara med och göra skillnad. Att dagligen få 
vara med och skapa förutsättningar för de som bor, verkar  
i och besöker Vara, säger Elin Sundén.
   Du som är intresserad av att söka sommarvikariat hittar 
mer information om tjänsterna och hur du ansöker på vår 
hemsida, www.vara.se/ledigajobb.

Nadja Enqvist
undersköterska på  
LLS-gruppboendena  
Målaren och Visaren  
i Vara kommun.

Vad gör du en vanlig arbetsdag?
   – Vi stöttar brukarna med olika saker som de 
behöver stöd med. Det kan handla om allt från matlag-
ning, göra ärenden till att städa. Vi ger stöd kring det vanli-
ga i livet helt enkelt. Syftet med vårt arbete är att brukarna 
ska bli mer självständiga i alla moment. Det innebär att vi 
arbetar mycket med verbalt stöd och vägledning.

Varför utbildade du dig till undersköterska? 
   – Jag har alltid varit intresserad av att arbeta med 
människor men inte vetat på vilket sätt. 2019 sökte jag som-
marjobb inom hemtjänsten i Vara kommun. Efter det sökte 
jag till vård- och omsorgsutbildningen på Campus Västra 
Skaraborg och fastnade för LSS-verksamheten direkt och 
fick praktik på Målaren. Det är den bästa praktikplats jag 
har haft. Det är en underbar arbetsgrupp och det var som 
att komma hem. Utbildningen i sig är intensiv men rolig 

och lärorik. Det är också roligare att arbeta i yrket 
när du har kunskap om hur du kan hjälpa till.

Är jobbet som du trodde på  
förhand?
   – Både ja och nej. Jag trodde innan 
att arbetet mest innebar att arbeta med 
äldre men arbetet är mycket bredare. 
Du kan arbeta på exemeplvis sjukhus, 

vårdcentral, äldreboende eller inom 
LSS-boenden. Undersköterska är ett vik-

tigt jobb. 

Vad ger dig arbetsglädje?
   – Jag älskar att arbeta med människor och att se de man 
jobbar för utvecklas. Det är meningsfullt att se människor 
komma framåt och det är kontakten med individen som 
gjort att jag fastnat för yrket. Dessutom är det härligt att gå 
till jobbet och veta att man möts av människor som tycker 
om en.

Vilket råd vill du skicka med till sommar- 
vikarier?
   – Det är att ta tillvara på tiden. För min del ledde som-
marjobbet till att jag sökte utbildningen och jag vill verkli-
gen passa på att säga, sök! Vi behöver bli fler och underskö-
terska är ett väldigt givande yrke.

Alla sommarvikariat finns på kommunens hemsida: 
www.vara.se/ledigajobb och på Arbetsförmedlingens 
hemsida.
   Skicka in en kort ansökan där du beskriver vem du är 
och varför du är intresserad av sommarvikariat.
   Om du har frågor, hör av dig till den chef som står 

med i annonsen eller till kommunens bemanningsen-
het och ställ dina frågor. Du når dem via 0512-310 00.
   Mer information om feriepraktik och ansökan hittar 
du på www.vara.se/feriepraktik
   Kontaktperson är Maria Joelsson på Arbete,  
sysselsättning och integration.

Kicki Norén Jonsson
som jobbar extra på  
gruppbostaden Johan Brink.

Varför jobbar du extra efter  
pensionen?
   – Jag gick i pension ett år tidigare och 
tyckte att det var skoj att komma tillbaka 
som ett avbrott i vardagen. Som pensionär 
kan jag styra mer över tiden men jag har också 
sagt ja till att bli inringd om det blir behov med kort varsel.

Märker du någon skillnad på att arbeta som  
pensionär jämfört med innan? 
   – Det är en skillnad i ansvar. Som pensionär som hoppar 

in vet jag vad som ska utföras men har inte samma 
ansvar kring övergripande arbete.

 Vilken utbildningsbakgrund har du? 
    – I grunden har jag en jättegammal vård- 
biträdesutbildning men är i grunden utbildad 
livsmedelstekniker. I mer än sex år jobbade jag 
som resande men ledsnade på det. Jag sökte 
runt efter andra jobb och i samband med flyk-
tingkrisen fick jag jobba med att ta emot ensam-

kommande flyktingar. Det jobbet ledde med tiden 
vidare till Johan Brink.

Vilka pensionärer passar för att jobba extra?
   – Jag tycker att det passar dig som känner att du har ork. 
Just för detta jobb är det också bra om du är en person med 
lugn och tålamod.

Hallå där!

Så här söker du semestervikariat hos oss

Elin Sundén, HR-chef, och Lotta Handfast, bemanningschef i Vara kommun är redo att ta emot nära 200 sommarvikarier.

Hallå där!
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Andreas Engelin är en av projektledarna på 
Vara kommuns fastighetsenhet.
   – Mixen mellan det administrativa och det 
praktiska med entreprenörerna är det bästa 
med jobbet. Det är också roligt att kunna ser-
va invånarna med byggnader och lokaler som 
är anpassade till deras behov, säger han.

Det är ungefär ett halvår sedan som Andreas Engelin bör-
jade på fastighetsenheten som finns på Vara Vårdcentrum. I 
konferensrummet bredvid hans kontorsrum hänger ritning-
ar i en ställning och några ligger på bordet. Just nu håller 
han i tre av de pågående projekten inom underhåll och ny-
byggnation som är hans område.
   – Det största projektet jag håller på med nu är att slutföra 
det nya korttidsboendet. Det ska vara klart i april. Som det 
ser ut nu håller både tidsplanen och budgeten så att de kan 
börja flytta in i slutet av april, säger han.
Han håller också på med upphandlingen av ombyggnatio-
nen av Nästegårdsskolan och planerar en ombyggnation 
inne på Vårdcentrum där personal inom rehabverksamheten 
ska få nya förråd och utbildningslokaler.
   – Vi projektledare är med hela vägen från idé till slutbe-
siktning, förklarar han.

Från analys till slutbesiktning
Det är många bitar i ett projekt.
   – Det första är att göra en analys av behovet och sedan 
göra en förprojektering för att kika närmare på vilka krav 
man ställer på byggnadens utformning innan entreprenad- 
arbeten kan påbörjas. Allt ska vara anpassat till verksam-
heten och det finns lagar och byggnadstekniska regelverk 
att förhålla sig till, säger han. 
   Tillsammans med konsulter med olika tekniska kompe-
tenser tas det fram ritningar och kravspecifikationer. Efter 
det väntar antingen offentlig upphandling eller avrop till 
entreprenörer med ramavtal. Beroende på projektets storlek 
och vad som ingår behövs det även sökas bygglov i bland.
   – Vi är med under hela byggnationen för att löpande 
stämma av så att vi verkligen får det som vi beställt och att 

allt fungerar som det ska. Sista steget är slutbesiktningen, 
säger han och förklarar att de vid större projekt arbetar med 
en totalentreprenör.

Samarbete
Andreas Engelin har tankar på att framöver använda sig av 
en annan form av arbetssätt genom partnering där det är 
lämpligt. Det innebär att man sluter ett samverkansavtal.
   – Vi som byggherrar blir mer involverade i projektering-
en och utförandet. Det blir ett bättre samarbetsklimat när 
man kan resonera om olika tekniska lösningar tillsammans 
och ibland komma fram till lösningar som vi kanske inte 
tänkt på från början. Man kan säga att vi sitter vid samma 
sida istället för mittemot varandra vid förhandlingsbordet, 
förklarar han. Ett väl utformat samverkansavtal ger också 
incitament för både byggherre och entreprenör att hålla 
nere kostnaderna. 

Entreprenörskap
Han är mycket intresserad av entreprenörskap och hur 
grupper samverkar och hur man formar team. Han ser gär-
na dokumentärer om drivna entreprenörer som Steve Jobs 
och Elon Musk och lyssnar på poddar inom området.  Han 
har också varit entreprenör själv med ett eget företag inom 
mark och anläggning innan han började jobba inom offent-
lig förvaltning 
inom bygg och 
fastighet. Men 
det hela började 
någon helt annan-
stans. På Saab i 
Trollhättan, orten 
där han är uppvuxen och lever med sin familj.
   – Jag utbildade mig till el-ingenjör och sedan jobbade jag 
med teknisk systemutveckling på Saab. Jag slutade strax 
innan konkursen och bytte bana i livet, säger han.
Vara var dock långt i från okänd mark när han började 
jobbet. Han har vänner som bor i kommunen och släkt i 
grannkommunerna.
   – Jag gillar Vara. Det bor gött fôlk här, säger han och 
skrattar.

Vi projektledare  
är med hela 

  vägen från idé  
            till slutbesiktning

Håller i alla projektbitarna
Nyfiken på  Andreas Engelin

BÄSTA MED JOBBET?  
Det är utvecklande att träffa 
så många männikor med olika 
intressen och behov och att få 
vara med i entreprenadbran-
schen.

LÄSER JUST NU? 
Ljudboken Konsten att få  
superkrafter av Henrik Fexeus.

TITTAR PÅ? 
Frikänd och the Playlist,  
båda på Netflix.

LYSSNAR PÅ? 
Tyngre metall som In Flames och 
Metallica och gärna glamrock 
som Mötley Crüe. Ska på Metalli-
cas konsert på Ullevi i sommar.

4 snabba
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Varför är det viktigt att  
kommunens medarbetare 
utvecklas inom miljömässig 
hållbarhet?
– Miljöfrågan tenderar att bli 
väldigt ideologisk, vilket ibland hindrar oss från att hantera 
sakfrågan och dra nytta av de fördelar som miljöarbetet ger oss 
i form av en bättre välfärd. Det är viktigt att vi väver in miljöar-
bete som en naturlig del i det vi gör för att skapa mervärde. Ett 
bra exempel är arbetet inom äldreomsorgen där vi arbetat med 
att minska engångsartiklar. Det leder till mindre miljöpåverkan, 
mer pengar över till annat och mindre avfallsmängder vilket 
skapar en bättre arbetsmiljö.

Vad är miljömässig hållbarhet? 
– Miljömässig hållbarhet handlar om naturmiljön, alltså den 
miljö i form av vatten, träd, hav och skogar som finns runt oss. 
Men också om de naturresurser som vi är beroende av och som 
finns på planeten, exempelvis träråvara, odlingsbar jord, kol och 
olja, liksom de tjänster naturen hjälper oss med, så som polline-
ring, luft, vattenrening och nedbrytning av avfall. 

Vad gör kommun redan i dag för att bli mer  
hållbara? 
– Varje dag pågår aktiviteter som skapar ett mer hållbart Vara. 
Flera enheter har drivit ett miljöarbete länge och har kommit 
långt. Ett konkret exempel som alla medborgare märker nu 
i början av året är vår nya återvinningscentral. Vi har också 
kommit långt med att införa elfordon, nyligen startade vi ett 
återbruk för kommunala möbler och vi utbildar alla medarbeta-
re i hållbar utveckling såväl miljömässig som social hållbarhet. 

Vilka är kommunens styrkor inom hållbarhet?
– Styrkan är definitivt att vi är en liten kommun som har nära 
till samarbete och synergieffekter mellan förvaltningar. Vi är 
också en landsbygdskommun med många lokala resurser som 
vi ska ta vara på. För att vi ska nå en hållbar utveckling krävs 
att alla, kommun, näringsliv och civilsamhälle, bidrar med sin 
pusselbit. I Vara finns en tradition av ett lokalt föreningsliv och 
samverkan mellan aktörer, det ska vi ta vara på.

Vad är förhoppningen att lärresan ska leda till?
– Förhoppningen är att vi ska stärka kompetensen hos våra 
medarbetare inom miljömässig hållbarhet och att fler ska väva 
in miljöarbete i vardagen. Vi har flera utmaningar framöver 
inom kommunen och för att möta dem behöver vi våga tänka 
nytt och ta vara på våra resurser. Miljöfrågan ska inte hanteras 
separat i olika projekt utan ska vara en naturlig del av allt vi gör. 

Lina Alfredsson 
Mihlzén,
hållbarhetsstrateg

Hallå där!

Kosten sparar energi med medvetna val
Verksamhetsutveckling 20 22-2023:

Just nu klockar kostenheten tider på 
diskmaskinerna, minskar kemtekniska 
produkter och sätter timers på maskin-
parken.
   Den redan klimatmedvetna enheten 
tar genom verksamhetsutvecklingen 
nästa steg i hållbarhetsarbetet och 
kartlägger sin energianvändning.
– Vi har arbetat med hållbarhet i många år. Allt 
eftersom kunskapsnivån ökar bland medarbetarna 
finns också viljan göra lite mer. Idén till att kartläg-
ga energianvändningen kommer från en kombina-
tion av intresserad personal, omvärldsbevakning, 
höjda kunskaper och det ekonomiska läge som vi 
har till följd av omvärldsläget, säger Anki Torstens-
son, kostchef.
   När Axet träffar henne har hon tillsammans med 
personalen tagit emot ett halvt ton grönsaker från 
en lokal producent. Kostenheten strävar efter att 

servera så mycket lokalt som möjligt och att ta tillvara på all 
mat. Hållbarhetsperspektivet har de haft med sig länge men 
att vara nöjd för att de redan gjort många åtgärder är inget 
alternativ.
   – Allt som vi gör i köken påverkar vår miljö. Vi är en 
energislukande verksamhet och det är viktigt att alla ser sin 
del i vad som kan göras och hur det arbete man gör i sin tur 
påverkar vår miljö, säger Anki Torstensson och fortsätter:
   – Vår verksamhet kan vara en viktig kugge till att vi inte 
blir bortkopplade från elnätet till följd av hög belastning. 
Prisbilden är också en bidragande faktor.
 
Satsning i hela verksamheten 
Energikartläggningen pågår inom hela verksamheten. 
   – Vissa satsningar kan man räkna på, visa hur det påver-
kar och ge återkoppling om hur mycket energi de sparar, 
säger Anki Torstensson.
   Det går exempelvis att räkna på åtgärder som att minska 
användningen av kemtekniska produkter så som rengör- 

ingsmedel som kräver lång sköljning till att alltid fylla disk- 
maskinerna eller att bara värma diskvattnet just så länge 
som krävs.

Levande arbete
Andra åtgärder kräver att personal i köken identifierar ener-
gitopparna.
   – Det är ett levande arbete som genomsyrar allt vi gör. 
Det handlar många gånger om enkla lösningar i vardagen, 
säger Catrine Hernlind, sektionschef.
   Hon och hennes kollegor håller exempelvis koll på när 
maskiner startas, i vilka moment de används och under hur 
lång tid. Nästa steg är att hitta åtgärderna och förändringar-
na som kapar energitopparna. Något uttalat mål för kart-
läggningen finns inte än utan den är ett arbete i process.
   – Så länge vi inte har tillgång till data om hur mycket 
energi varje kök använder har vi inte gjort någon sådan 
målsättning. Just nu är det viktiga att alla känner ett ansvar 
och vill göra en insats, säger Anki Torstensson.

Kostenheten i Vara kommun har länge haft ett aktivt hållbarhetsarbete och använder gärna lokala råvaror. Nu är Catrine Hernlind, sektorschef, och Wassim Alhabboush, kock 
på Solgården i Vara, engagerade i den energikartläggning som hela kostenheten genomför. Målet är att minska både energianvändningen och elräkningen.

Det  
viktiga 

är att alla 
känner ett  
ansvar och vill 
göra en insats.

ANKI 
TORSTENSSON

Anki Tostensson, kostchef.
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Hos Suzanne Idsjö är alla anhöriga som hjäl-
per en närstående välkomna för att få stöd, 
information och hjälp.
   – Att vara anhörigvårdare är tufft ibland och 
då finns jag här och kan hjälpa till, säger Vara 
kommuns anhörigkonsulent.
Många anhörigvårdare ser sig inte som det. Det är självklart 
att ställa upp och hjälpa till. Det kan handla om att hjälpa en 
förälder som är dement, ett syskon med psykisk ohälsa, ett 
barnbarn med NPF-diagnos eller en partner som missbrukar.
   – Många vävs in i rollen sakta, steg för steg. Man blir så van 
vid situationen att man inte tänker på hur mer omfattande 
den ibland blir med tiden och att man kan behöva hjälp. För 
andra sker det mer plötsligt som vid en stroke, säger Suzanne 
Idsjö.
Alla kommer att vara anhörig någon eller flera gånger i livet.
   – Det kan handla om familjen men också att hjälpa en 
granne, arbetskamrat eller vän. De är också välkomna att 
höra av sig, säger Suzanne Idsjö.

Stöd, råd och samtal
Anhörigkonsulentens område är väldigt brett. Hon hjälper 
anhöriga till personer med funktionsnedsättning, missbruk, 
psykisk ohälsa, våld i nära relation och äldre. Suzanne Idsjö 
är i botten beteendevetare och har tidigare jobbat på bland 
annat behandlingshem och kvinnojour, erfarenheter som är 
nyttiga att ha med sig i arbetet med anhörigstöd. Det hon kan 
hjälpa till med är information, råd, vägledning, att hitta rätt 
kontakter och utbildningar i till exempel hur man ska bemöta 
den som vårdas. Hon har också individuella samtal.
   – Det kan vara bra att prata med någon utomstående. Här 
får man vara frustrerad, ledsen, besviken, orolig och dela alla 
jobbiga tankar man har inom sig. Jag dokumenterar inget, 
dömer ingen och har tystnadsplikt, säger hon.

Helt efter behov
Anhörigstödet utformas helt efter de behov som finns för att 
få vardagen att fungera både för den anhörige och den som 
vårdas. Hon ordnar också grupper som träffas för samtal, 
information och utbildning, även det helt anpassat efter be-
hovet. 
   – Det kan handla om föräldrar till barn som har problem i 
skolsituationer, vuxensyskon eller de som vårdar dementa. Jag 
försöker vara flexibel och lyhörd för vad som efterfrågas. Att 
träffa andra i samma situation kan vara betydelsefullt efter-
som det är lätt att känna sig ensam, säger hon.
   På hemsidan https://vara.se/social-omsorg-och-hjalp/
anhorigstod/  finns information om olika grupper och det 

går att göra en intresseanmälan direkt på sidan. Längst ner i 
artikeln finns en QR-kod som tar dig direkt till sidan.
Många anhöriga vårdar dygnet runt alla dagar på året och 
fokus är helt på den närstående. 
   – Det är viktigt att ställa sig frågan: hur mår jag? Vad gör jag 
för att återhämta mig och vad tycker jag är roligt att göra. Det 
är lätt att glömma bort sig själv, säger Suzanne Idsjö.
Tydliga tecken på att man behöver återhämtning är om man 
har svårt att sova eftersom den man vårdar är uppe och/eller 
är dålig på nätterna, att man inte orkar eller kan träffa vänner, 
barn eller barnbarn och att man behövt sjukskriva sig. Stän-
dig beredskap tar på krafterna.
   – Som anhörigvårdare tar man mycket ansvar och vill ordna 
allt själv. I slutändan blir det för mycket. Ofta kommer man 
till mig lite för sent, säger hon och hoppas att fler ska höra av 
sig tidigare.

Avlösning
Anhörigvårdare kan få avlösning genom dagverksamhet eller 
avlastning under en eller flera dagar, något som kommunens 
biståndsenhet beslutar om och som anhörigkonsulenten kan 
hjälpa till med att ansöka om.
   – Då kan man till exempel gå och handla utan att oroa sig 
för att den man vårdar inte klarar sig hemma under tiden, 
eller att få sova en hel natt, säger Suzanne Idsjö.
Det går också att få korttidsboende, växelboende eller möjlig-
het att få åka på rekreationsdagar. Trygghetsplats är en insats 
som kan vara intressant för många och som inte behöver 
ansökas om hos handläggare utan man kontaktar korttidsen-
heterna direkt. De gäller en vecka per tillfälle.
   – Anhörigvårdare gör en fantastisk insats men det är också 
viktigt att ta hjälp även om det kan ta emot i början, säger 
Suzanne Idsjö.

Hos Suzanne får  
anhöriga ta plats

Kontakt
Alla över 18 år som är anhöriga till personer 
med funktionsnedsättning, missbruk, psykisk 
ohälsa, våld i nära relation och seniorer kan 
vända sig till anhörigkonsulent Suzanne Idsjö 
för stöd.
Telefonnummer: 0512-313 49
Mejl: susanne.idsjo@vara.se

Starta kameran i din smarta  
telefon och rikta den mot 

QR-koden. Följ länken som 
visas i mobilen så kommer du 

direkt till hemsidan.
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Två figurer hoppar in på styltor och hälsar på 
publiken, samtidigt drar ett storband igång 
svängig musik.
   Det är Hyvel-Bengt och Johnny Dyckert som 
tillsammans med Bohuslän Big Band den 25 
februari välkomnar till Familjelördag och en 
underbar värld på Vara konserthus.

Vår underbara värld är ett kunskapsfyrverkeri som är både 
lärorikt och roligt. Publiken får skratta och fatta när jordens 
bästa underverk, coola uppfinningar och spännande äventyr 
berättas om. Karaktärerna Hyvel-Bengt och Jonny Dyck-
ert, spelade av Henrik Wallgren och Per Umareus, tar med 
publiken på en musikalisk resa och backas upp av några av 
landets bästa musiker i Bohuslän Big Band.
   – Det blir bland annat sånger om äventyraren Thor 
Heyerdahl, Alfred Nobel, kinesiska muren och piraten 
Anne Bonny, berättar Helena Helén som är producent för 
barn och unga på konserthuset.

Familjelördag
Föreställningen har spelats sedan 2016 och är en populär 
skol- och familjeföreställning. Förra året gavs musiken  
från föreställningen ut på skiva. Bohuslän Big Band tillhör 
Vara konserthus verksamhet och spelar ofta på stora sce-

Bjuder in till en underbar värld

På scen!
Februari
15/2     Sabaton

16/2     Lasse Stefanz

19/2     Be Bop A Luba 10-årsjubileum

21/2     Lead Us 
           En dansritual med gemenskap,   
          tillit och vänskap

23/2    Göteborg Baroque  
          Dolcezza di morte –  
          Dödens sötma

25/2    Teckensäcken (fr. 2 år)

25/2    Vår underbara värld (fr. 6 år)

28/2    Never Twenty One 
           Dansföreställning dedikerad till        
          de som aldrig fick fylla tjugoett 
 

Mars
2/3      Kaffet 
           Berättarstandup med  
          Olof Wretling 

5 /3     Queens

11/3      Swedish Music Wonder 
          The Music från ABBA to Avicii

12/3     Lennie Norman

 
 

14/3     C/Ompany 
          Dan-su – tre män, en bunt kritor   
          och galna upptåg

18/3     Wallmans on tour

22/3    Carmen med förhinder 
          Dansant musikdrama
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23/3    Changes  
          Thomas Di Leva tolkar  
          David Bowie

25/3    Bohuslän Big Band möter  
           Blue Heaven Big Band 

26/3    Maja Francis

29/3    Snövit 
           Kiev Grand Ballet

31/3     tenThing Brassensemble 
          Tio kvinnliga brassmusiker spelar  
          kända klassiska stycken

April
1/4        Molly Hammar

2/4       Robert Wells

5/4       GöteborgsOperan på turné 
          Don Pasquale – Donizettis  
          komiska kammaropera

6/4       En afton med Elvis vänner och  
            originalmusiker

14/4     Lisa Nilsson & Mattias Torell

16 /4    Weeping Willows

20/4    Måns Zelmerlöw

21/4     Christian McBride &  
           Bohuslän Big Band

22/4    Sagorocken (fr. 2 år)

22/4    Pettson & Findus (fr. 4 år)

23/4    Anita & Gunnar

25/4    Dansens dag 
          Firande med morgondagens  
          dansstjärnor
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Håll koll på repertoaren!
Det släpps hela 
tiden nya evenemang. 
Scanna koden med  
mobilkameran eller gå 
till varakonserthus.se  
för att se aktuell  
repertoar.

27/4    Göteborgs Symfoniker &  
           Barbara Hannigan 
          Dans och sång i Paris

28/4    Från Elvis Presley till  
           Jerry Williams

Maj
3/5     På tunn is – ur nödvändighet 
         Dansföreställning om  
         föräldraskap och det komplexa i   
         relationen till barnet

4/5     Konsten att vara EGO 
         Med Johan Östling och Björn Ling

11/5     Två Systrar Två Bröder 
         Lili & Susie och Bröderna  
         Rongedal

12/5    Svenska Kammarkören

Fo
to

: M
us

ac
ch

io
 Ia

nn
ie

llo
 A

cc
ad

em
ia

 N
az

io
na

le
 d

i S
an

ta
 C

ec
ili

a 

27/4

Du behöver inte åka långt för att ta del av stora upplevelser. 
Läs mer om vårens evenemang på varakonserthus.se 

Med reservation för eventuella ändringar och slutförsäljning. 

nen, men då vanligtvis för en äldre publik än denna gång.
   – Det är så roligt att denna föreställning nu kommer till 
Familjelördag. Jag såg den förra året när vi hade den som 
skolföreställning och barnen tjöt av skratt och det gjorde jag 
med, säger Helena.
   Nu finns en ny chans under Familjelördag som arrangeras 
av Vara konserthus den 25 februari. Samma dag spelas även 
småbarnsföreställningen Teckensäcken, en rolig värld av 
musik och tecken som stöd och Balthazar Science Center 
kommer på besök. Som vanligt på Familjelördag blir det 
skoj och bus för hela familjen med pyssel, tipspromenad, 
pannkaksbuffé och andra aktiviteter runt om i huset.

Hyvel-Bengt och Jonny Dyckert bjuder in till en underbar värld tillsammans med Bohuslän Big Band.

Hela ensemblen som är med på Familjelördagen den 25 februari.
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Station för stöd och kraft
En kopp kaffe, gemenskap och ett enkelt 
sätt för Varaborna att få stöd oavsett livs- 
situation. Det vill socialförvaltningen skapa.
   I mars öppnar Öppen station i Stationshu-
set i centrala Vara.

 – Vi vill nå de som vi inte når i dag. Inledningsvis handlar 
det om ungdomar, arbetslösa ungdomar och ungdomar 
som hoppat av skolan och behöver stöttning för att ta sig 
tillbaka till arbete eller studier, säger Håkan Olsson, en-
hetschef  för Arbete, sysselsättning och integration i Vara 
kommun.
   Sedan årsskiftet hyr Socialförvaltningen lokalerna för 
att successivt bygga upp en öppen verksamhet där det är  
enkelt och smidigt att få hjälp och stöd enligt socialförvalt-
ningens uppdrag.
   Första steget är att skapa en plats där kommunens arbets-
marknadsenhet erbjuder stöd i kontakten med Arbetsför-
medlingen, i att söka jobb men också i andra myndighets-
kontakter.
   Stationshusets centrala läge och med planlösning på två 

plan skapar möjlighet för både gemenskap och öppet kon-
torslandskap som gör att flera olika kommunala verksamhe-
ter kan bli en del av Öppen station.
   Att förenkla kontaktvägen till tjänstepersoner och stötta  
i kontakterna är en central del av verksamheten.
    – Det ska vara lätt att komma och be om hjälp, oavsett 
om det handlar om beroendeproblematik eller skuldsätt-
ning. Vi kanske inte kan svara på alla frågor direkt men  
vi kommer hjälpa till och visa var stöd finns, säger Jessica 
Bredenberg, biträdande socialchef.

Plats för gemenskap
Men visionen och målet är större. På sikt är tanken att  
Öppen station blir en plats där det är lätt att känna sig hem-
ma, som erbjuder gemenskap men också möjlighet till bra 
samtal med personer som kan ge vägledning och kraft för 
att utveckla sina egna resurser.
   – Ett ganska vanligt scenario som skapar stress för 
många är att få post från exempelvis myndigheter eller 
företag som är skrivet på ett sätt som är svårt att förstå.  
Då kan man ta med det och komma in till oss, säger  
Håkan Olsson.

Aktiviteter under våren

Alfons flyttar in i Tomrummet
Alfons Åberg har flyttat in i Tomrummet på 
biblioteket i Vara. Här kan barnen leka,  
pyssla, läsa eller gå tipspromenad. 

Lekutställningen Alfons Åberg är en rolig och spännande 
dörr in till Gunilla Bergströms älskade barnböcker. I utställ-
ningen finns möjlighet att leka i Alfons miljöer, läsa och lära 
sig mer om Gunilla Bergström och Alfons värld. Utställ-
ningen är producerad av Barnutställningar.nu i samarbete 
med Rabén och Sjögren samt Bok-makaren AB.

Pyssel på lördagar
Varje lördag mellan 11 februari och 1 april klockan 10-13 

kan du pyssla något med koppling till lekutställningen om 
Alfons Åberg. Drop in!

Kom och lek med Alfons Åberg
När: 4 februari – 6 april
Var: Tomrummet, Vara bibliotek
För barn cirka 3-8 år och medföljande vuxen. 

Utställningens öppettider:
Måndag-torsdag 11-18
Fredag 11-16
Lördag 10-13
Fri entré. Varmt välkomna!

SPORTLOV VECKA 7
Missa inte alla 
roliga aktiviteter 
under sport-
lovet! Kolla in 
programmet på 
www.vara.se/
sportlov eller 
starta kameran 
i din smarta telefon och rikta den 
mot koden och gå direkt till sidan. 

BOK OCH BEBIS
Tid: Torsdagar klockan 10. Följande 
datum: 9 februari, 9 mars,  
6 april, 4 maj, 1 juni. 
Plats: Öppna förskolan Gläntan/
Familjehuset Ängen (Vårdcentrum). 
Biblioteket besöker Öppna försko-
lan Gläntan för en mysig stund 

tillsammans med barn cirka 0-3 år 
och deras vuxna. Vi läser böcker, 
ramsor och sjunger sånger och 
pratar lite om språkutveckling hos 
barn. 
Ingen anmälan, gratis. 
Arrangör: Vara folkbibliotek i sam-
arbete med Familjehuset Ängen.

BABYHÄNG MED SVÄNG
Tid:  Onsdagar klockan 10.30.   
22 februari, 1 mars, 15 mars,  
22 mars och 29 mars.
Plats: Barnavdelningen, Vara  
bibliotek

Vi sjunger, dansar och ramsar till-
sammans. För små barn (cirka 0-3 
år) och deras vuxna. Gratis, men 
med begränsat antal platser. Var 

med vid ett eller flera tillfällen.
Anmälan via e-post: biblioteken@
edu.vara.se, eller telefon  
0512-312 20.
Arrangör:  Vara folkbibliotek  
och Kulturskolan

DECKARKVÄLL MED  
SYSTRARNA BOKTOKIGA
Tid: Onsdag 22 februari  
klockan 18.
Plats: Vara bibliotek
Systrarna Boktokiga, Jessica och 
Linda, tipsar om sina bästa decka-
re. Vi bjuder på fika!
Gratis, ingen anmälan!

Kolla in vara.se/bibliotek för att 
ta del av alla evenemang på våra 
bibliotek i kommunen.

Håkan Olsson, enhetschef för Arbete, sysselsättning och integration och Jessica Bredenberg, biträdande socialchef, ser fram emot att 
öppna dörren till socialförvaltningens nya satsning Öppen station som ska vägleda och guida i första läget ungdomar och arbetslösa.
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I många tv-serier syns karaktärerna oproblematiskt röka 
cannabis, media rapporterar om att allt fler unga vågar testa 
narkotika och med internet har tillgängligheten ökat. Som 
förälder eller engagerad vuxen är det lätt att känna sig orolig 
men också otillräcklig kring vad en kan göra för att hålla 
barnen från narkotika.
   Vara kommuns drogförebyggare Christine Hummelblad 
och Håkan Fransson är mer optimistiska, det finns mycket 
du som förälder kan göra. Att föräldrar har nolltolerans 
mot att ungdomar använder alkohol och tobak innan de är 
18 år anser de är viktigast.
    – Se inte mellan fingrarna kring alkohol och tobak, säger 
Christine Hummelblad och kollegan Håkan Fransson 
utvecklar:
   – Det är i princip bara ungdomar som dricker alkohol och 
rökar som också testar narkotika. Våra undersökningar visar 
att ungdomarna som inte använder alkohol eller tobak inte 
heller testar narkotika.

Våga prata hemma
Att flera länder har legaliserat cannabis har bidragit till att 
det blivit en något mer liberaliserad syn på narkotiska pre-
parat som cannabis. Detta oroar drogförebyggarna.
   – Därför är det viktigt att ha en uttalad negativ attityd 
till droger och våga prata om ämnet hemma. Berätta för 
barnen vad du tycker om narkotika, vad som kan hända och 
att du inte vill att de testar, säger Christine Hummelblad 
och tillägger:
   – Våga också hålla kvar en nära kontakt med ditt barn. 
Säg att du vill ha kontakt med dem under kvällen om de är 
ute på något och prata med andra vuxna runt ungdomarna 
om vad de gör.
   Att förbud mot alkohol och tobak skulle öka viljan att tes-
ta avfärdar drogförebyggarna.
   – Tvärtom. När vi pratar med ungdomar om varför de 
inte dricker svarar många att det är för att mamma eller 
pappa skulle bli besvikna, säger Håkan Fransson.
   Han tillägger att egentligen är utvecklingen kring ungdo-
mas droganvändning inte så dyster som det kan låta.
   – Allting är egentligen bättre än för 20 år sedan. Vi har 

halverat rökningen och alkoholdrickandet bland unga. För 
20 år sedan hade 80 procent av niondeklassarna druckit 
alkohol, i dag är samma siffra 40 procent, säger Håkan 
Fransson.
   I Sverige har vi bra koll på ungdomars drogvanor genom 
att Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, 
CAN, sedan 1971 kartlagt ungdomars vanor. Drogförebyg-
garna i Vara genomför också årligen en kartläggning om 
drogvanorna hos högstadieeleverna och gymnasieelever i 
årskurs 1. Deras undersökning visar att bara åtta procent av 
högstadieeleverna någon gång har varit berusade.
   Men det finns några orosmoln och de stavas vejping och 
vitt snus. Vejping är en elektronisk cigarett som innehåller 
nikotin men inte tobak och vitt snus är snus utan tobak 
men med nikotin.
   – Vejps ökar jättemycket redan från mellanstadieåldern 
och uppåt och vitt snus har lanserats med en ganska  
aggressiv marknadsföring riktad mot unga kvinnor vilket 
fått många unga tjejer att börja snusa, säger Christine Hum-
melblad som uppmanar alla föräldrar att läsa på och prata 
med sina barn om det.
   – Annars får de information från någon annan.
   
   

   

Ett nej som gör skillnad 
för unga att avstå droger
Nolltolerans till att ungdomar under 18 år dricker alkohol eller använder tobak och en  
negativ attityd till narkotika. Det har stor betydelse för att ungdomar ska låta bli att testa.
   Vara kommuns drogförebyggare Christine Hummelblad och Håkan Fransson uppmanar 
föräldrar att prata med sina barn om droger och att våga säga nej.
   – Om vi håller ungdomar borta från alkohol och tobak, håller vi dem borta från narkotika 
också, säger Håkan Fransson.

Säg nej! Tala om att ungdomar under 18 år inte 
alls ska använda alkohol eller tobak.
Lär känna ditt barns kompisar och deras föräld-
rar. Gör gärna gemensamma regler med föräld-
rarna om utetider med mera.
Håll koll på din egen alkohol.
Tillåt inte föräldrafria fester. Ska ni åka bort – se 
till att ni har backup som håller koll så inget går 
över styr.
Om du ser någon som langar tobak, alkohol eller 
narkotika kontakta polisen på www.polisen.se/
tips. Du kan vara anonym. 
Våga söka hjälp om du är orolig för ditt barns 
beteende eller umgänge. Det finns hjälp att få.

Tips till föräldrar!



Byter till nytt kösystem
Vi har valt att ansluta oss till HomeQ, en plattform 
där du som bostadssökande enkelt kan se och söka 
lediga hyresrätter hos flera bostadsbolag i hela landet. 
Tjänsten är helt gratis och du som redan har ködagar 
hos Vara Bostäder kommer att behålla dem.

Mina sidor
Under våren kommer vi att lansera ”Mina sidor”, ditt 
nya digitala sätt att bland annat göra felanmälan, se 
dina fakturor och ditt hyresavtal. All information om 
din bostad på ett ställe, helt enkelt! 

Två nya och en nygammal medarbetare
Under hösten har Vara Bostäder fått två nya medar-
betare, Kim som jobbar som bovärd och Danuta som 
arbetar med uthyrning. Dessutom har Carl-Magnus, 
som har jobbat hos oss i 25 år, fått en ny roll som 
teknisk förvaltare.

Läs mer på vår hemsida
På vår hemsida varabostader.se finns en intervju med 
våra nya medarbetare, där du får lära känna dem och 
deras roller. Välkomna till Vara Bostäder!
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Om du behöver söka bygglov för att 
montera solfångare eller solpaneler 
beror på vilket område du bor i.  
   Vi reder ut vad som gäller.

Bygglov krävs inte för att montera solfångare eller solpa-
neler på en byggnad inom ett detaljplanerat område, om 
det följer riktlinjerna i gällande detaljplan. Solfångarna eller 
solpanelerna måste följa byggnadens form på fasad eller 
tak. Anmälan kan behövas om åtgärden påverkar husets 
konstruktion eller ventilation.

I dessa fall krävs bygglov
Däremot krävs bygglov för solcellsanläggningar i områden 
som är av riksintresse för kulturmiljö eller landskapsskydd. 
Bygglov krävs också på byggnader som är särskilt värdefulla 
från kulturhistorisk, historisk, konstnärlig eller miljömässig 
synpunkt eller ligger inom ett område med områdesbestäm-
melser.
   Det krävs också bygglov i anslutning till och inom områ-
den som är av riksintresse för totalförsvaret. Stora solcells-
anläggningar på marken kräver också lov. 
   Om du känner dig osäker på vad som gäller, kontakta gär-
na Vara kommuns byggenhet. Det är alltid bra att rådgöra 
med byggenheten.
   När du kontaktar oss, ha koll på fastighetsbeteckning, hur 

solcellerna eller solfångarna ska monteras och vilken area 
det är fråga om.
   Byggenheten når du på e-post: miljo.bygg@vara.se  
eller på telefon: 0512-310 00.

Återbruk och mångfald prisades
Ett par som ägnar sig åt byggnadsvård och 
två markägare med stort intresse för biolo-
gisk mångfald. De är mottagarna av miljö- 
och byggnadsnämndens priser för år 2022. 
De fick ta emot diplom och en prischeck på 
3 000 kronor av nämndsordföranden Johan-
nes Lundén och vice ordföranden Peter Pers-
son.

2022 års byggpris  

Jennie-Ann Ohlsson och Axel Söderberg 
Motiveringen lyder: Jennie-Ann Ohlsson och Axel Söder-
berg har renoverat sin sekelskiftesgård i Larv med hjälp av 
återbruk, hållbara material och tekniker och olika byggnads-
vårdsmetoder. På ett glädjefullt sätt inspirerar de andra att 
återbruka det som finns istället för att köpa nytt. Via sin 
byggnadsvårdsbutik och kursgård delar de med sig om hur 
man bygger, bor och lever hållbart.

2022 års miljöpris  

Karl-Gustav och Mathias Larsson
Motiveringen lyder: Markägare Karl-Gustav och Mathias 
Larsson har drivit och utvecklat Oxhagens våtmark sedan 
slutet av 2013. Med ett stort intresse för biologisk mångfald 

Utsikt över Oxhagens våtmark i Larv som markägarna Larsson utvecklat un-
der många år, ett arbetet som de nu prisas för. 

och att stimulera artrikedomen beträffande fåglar, insekter 
och kräl- och groddjur i området, har de tillsammans med 
medlemmar från Vara Fågelklubb under åren byggt kom-
munens första fågeltorn och fågelholkar som påverkat fåg-
lars möjlighet till häckning. Snart kommer det att anläggas 
en vandringsled runt området, som ett ytterligare exempel 
för att dela med sig av våtmarken och dess artrikedom.

Läs mer om vad Carl-Magnus, Kim och Danuta arbetar med hemsi-
dan www.varabostader.se. 3  M A R S  2 0 2 3

V A R A  K O N S E R T H U S

S P A R B A N K E N  B L A C K B O X

Huvudsponsor: Sparbanken Skaraborg • I samarbete med: Handelsbanken, Köpmännen i Vara Småstad, LRF.

Äntligen är det dags att återigen sätta strål
kastarljuset på entreprenörsanda, handel, 
företagande och organisationer som gjort 
bra saker för Vara – sånt som skapar gro
grund och drivkraft till bygden. Kort och gott 
årets fest för att fira all framåtanda i Vara.

Kvällen ackompanjeras av en trerätters
middag, utmärkelser, hyllningar och 
glada tillrop. Dessutom underhållning 
av Johanna Beijbom, Johan Östling 
och bandet Showkanalen.

Begränsat antal platser. Boka biljett via 
Vara Konserthus biljettkassa, tel. 0512 
315 00 eller www.varakonserthus.se. Vid even
tuell specialkost, ring biljettkassan eller mejla: 
biljetter@varakonserthus.se. 

Sista anmälningsdag 20 februari 2023.

Arrangeras av Vara kommun och Vara Konserthus.

Solceller – det här gäller

Om du behöver bygglov för solpaneler beror på detaljplanen för ditt 
område.

På gång hos Vara Bostäder
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Många verksamheter inom både 
kommunernas omsorg och sjukvården 
har stora utmaningar med att hitta 
personer att anställa. Det saknas sjuk-
sköterskor, läkare, undersköterskor, 
rehabpersonal, socialsekreterare med 
mera. Undersköterskor är den största 
yrkesgruppen med 129 000 anställda.
   Undersköterskor är också den pro-
fession där bristen förväntas bli störst 
kommande år. Det är lätt att tappa  
modet inför sådana framtidsutsikter. 
Vem ska ta hand om min mamma när 
hon behöver det? Kommer det att fin-
nas tillräckligt många som vill ta hand 
om mitt barn eller barnbarn  i försko-
lan? Kommer mitt barn med särskilda 
behov att få stöd och hjälp framöver?

Lokal innovationskraft
”I Vara ser vi lite längre” är ett uttryck 
som återkommer i den kommunala 
organisationen.  Det är både en ordlek 
som speglar det öppna landskapet men 
också en metafor för en lokal innova-
tionskraft. En initiativförmåga och ett 
driv som inte minst synliggörs i det  
lokala närings- och föreningslivet. För 
mig som inflyttad till Skaraborg sedan 
20 år sticker även Vara konserthus ut 
som en symbol för detta. Vem hade 
kunnat tro att en kommun i Varas 
storlek skulle inrymma ett sådant drag-
plåster och mötesplats för artister och 
publik? För mig visar det på mod och 
växtkraft på flera plan. 
   I socialförvaltningen finns också 
mycket att vara stolt över. Här finns 
verksamhet som dygnet runt  tar hand 
om Varas medborgare i alla åldrar med 
behov inom livets alla faser.

   Jag har under året haft förmånen 
att besöka alla socialförvaltningens 
enheter. Den minsta gemensamma 
nämnaren – oavsett verksamhet – är en 
stolthet över det arbete som utförs och 
det meningsfulla med socialt arbete. 
Visst lyfts behov och förbättringsom-
råden men fokus är på det menings-
fulla.

Unga vill gör skillnad
En ny undersökning från Sveriges 
kommuner och regioner, SKR, visar 
ett ökat intresse för flera vård- och 
omsorgsyrken. I undersökningen kart-
läggs bland annat vad det är som gör 
arbetsgivare eller jobb attraktivt för 
unga? Det visade sig att unga vill ha ett 
jobb som gör skillnad. Två tredjedelar 
av de unga svarade att det är viktigt 
att få hjälpa andra genom sitt arbete 
och nästan lika många svarar att de 
vill bidra till att skapa samhällsnytta. 
Intresset för välfärdsyrkena har ökat 
och är stort. Unga förknippar fram- 
förallt jobben med att de är viktiga och 
meningsfulla men även att det medför 
trygga anställningsvillkor.

Välkommen till oss
I Vara kommuns senaste medarbe-
tarenkät  resulterade frågan ”Mitt 
arbete är meningsfullt”  i 4,6 på en ska-
la från ett till fem där fem motsvarar 
”instämmer helt”. Kanske är det just 
meningsfullheten  som blir den star-
kaste attraktionskraften för att utbilda 
sig och välja ett arbete inom välfärden 
i framtiden. Kanske är det just du som 
gör det valet?  I så fall är du varmt 
välkommen till oss!

Sverker 
Andersson 
Socialchef, Vara kommun

Kommer vi att räcka till? 
Vara kommuns socialchef Sverker Andersson ser en möjlighet i 
rekryteringsutmaningen när unga vill ha arbete med mening. I kom-
munerna finns jobb som fylls av mänskliga möten där undersköter-
skor, socialsekreterare och rehabpersonal gör skillnad varje dag.

Närtrafik kör 
dig kollektivt 
på landet

85 procent av medarbetarna i 
Vara kommun uppgav i höstens 
medarbetarundersökning att de 
känner att de trivs på jobbet och 
har ett meningsfullt arbete. Det 
sammanslagna resultatet för kom-
munen visar att Vara kommun får 
höga betyg för trivsel, ledarskap 
i kombination med stöd och 
respekt för varandra. Möjligheten 
till återhämtning efter arbetsinten-
sivare perioder har pekats ut som 
ett utvecklingsområde att jobba 
vidare med.
   Medarbetarundersökningen görs 
regelbundet för att kommunen 
ska kunna fortsätta utveckla den 
hälsofrämjande arbetsmiljön.
   I nästa nummer av Axet kom-
mer vi skiva mer om resultatet av 
medarbetarundersökningen.

Positivt resultat  
i årets medarbetar-
undersökning

Bor du där det inte finns ordi-
narie busstrafik men ändå vill 
resa kollektivt?
   Då finns Västtrafiks tjänst 
Närtrafik för dig.
   Västtrafik hämtar dig vid dör-
ren och kör dig till en av deras 
Närtrafikhållplatser.
Närtrafik är ett smartare sätt att resa 
kollektivt i områden där det inte 
finns ordinarie busstrafik. Den är till 
för alla som vill åka från landsbygd 
till tätort eller tvärtom. Du bokar 
resan på förhand, blir hämtad vid 
dörren och skjutsad till någon av 
Närtrafikhållplatserna. För att åka 
med Närtrafik måste du boka resan 
på förhand.
   Seniorkorten, som du som över 75 
år och folkbokförd i Vara kommun, 
är berättigad till, gäller. På Västtra-
fiks hemsida finns mer information 
om Närtrafik.Kommunstyrelsen

Gabriela Bosnjakovic, ordförande 
(barnledig) (M), Lars Gezelius, tf  ord-
förande/ledamot (M), Peter Romlén, 
1:e vice ordförande (SD), Fredrik Ne-
lander, 2:e vice ordförande (S), Adam 
Gruvaeus, ledamot (M), Carl Hellqvist, 
ledamot (HVKB), Egon Frid, leda-
mot, (V), Malin Andersson, ledamot 
(S), Erik Lindström, ledamot (M), Pia 
Gustafsson, ledamot (KD), Tresphore 
Mpundu, ledamot (SD), Ulf  Genitz, 
ledamot, (C), Åsa Olsson, ledamot (S).
Ersättare: Carl-Uno Olsson (S), Chris-
tina Rikardsson (SD), Christoffer Öst-
ling, (M), Elin Härling (SD), Fredrik 
Pettersson (S), Helena Boman (S), 
Magnus Fridén (C), Mia Blom (S), Per 
Gunnarsson (M), Petra Svanstedt (M), 
Tommy Åkerstedt (M), Torbjörn Ve-
lander (KD), Torbjörn Falk (HVKB).

Bildningsnämnden
Peter Jonsson, ordförande (M), Lena 
König, 1:e vice ordförande (M), Carl-
Uno Olsson, 2:e vice ordförande (S), 

Camille Maamari, ledamot (HVKB), 
Christina Rikardsson, ledamot (SD), 
Hampus Härling, ledamot (SD), Johan 
Hansson, ledamot (M), Moa Karlsson, 
ledamot (C), Ros-Marie Persson, leda-
mot (S). 
Ersättare: Angelica Haglund (SD), Jon 
Sandkvist (M), Lars Åke Karlsson (S), 
Marlene Bergstedt (M), Per Lundh 
(S), Peter Romlén (SD), Sandra Strid 
(HVKB), Tommy Åkerstedt (M), Åsa 
Heij Bengtegård (V).

Miljö- och byggnads-
nämnden
Johannes Lundén, ordförande (M), Pe-
ter Persson, vice ordförande (S), Franz 
Wellbrant, ledamot (SD), Liselotte Ne-
lander, ledamot (S), Svante Lundmark, 
ledamot (M). 
Ersättare: Fredrik Payedar (KD), Ma-
thias Mikelsdottir (S), Mina Jonsson 
(SD), Carl Hellqvist (HVKB), Sören 
Eriksson (M).

Socialnämnden
Elin Härling, ordförande (SD), Helen 
Bender, 1:e vice ordförande (M), Fred-
rik Pettersson, 2:e vice ordförande (S), 
Annelie Andersson, ledamot (V), Jan 
Erlandsson, ledamot (S), Lindali Ber-
genzaun, ledamot (M), Marie Pehrs-
son, ledamot (M), Mina Jonsson, leda-
mot (SD), Susanne Lundgren, ledamot 
(HVKB).
Ersättare: Elof  Jonsson (C), Fred-
rik Sääv (M), Fredrik Sjökvist (M), 
Herman Ingvarsson (HVKB), Malin 
Andersson (S), Mohamad Rezkar (S), 
Refaat Ibrahim (M), Therese Wellbrant 
(SD), Tresphore Mpundu (SD).

Teknisk nämnd
Erik Lindström, ordförande (M), 
Mikael Karlsson, vice ordförande 
(HVKB), Franz Wellbrant, ledamot 
(SD), Jan Erlandsson, ledamot (S), 
Mikael Plate, ledamot (M).
Ersättare: Håkan Karlsson (C), Jonas 
Andersson (SD), Lars Åke Karlsson 
(S), Lennart Haglund (M), Sandra 
Karlsson, (M).

Här är de som sitter i nämnderna

Gabriela Bosnjakovic (M) 
ordförande i kommunstyrelsen

Lars Gezelius (M)
tf ordförande i kommunstyrelsen

Peter Jonsson (M) 
ordförande i bildningsnämnden

Erik Lindström (M) 
ordförande i teknisk nämnd

Elin Härling (SD)  
ordförande i socialnämnden

Johannes Lundén (M) 
ordförande i miljö- och byggnadsnämnden



Viktigt 
att veta 
vid en 
kris

AXET

Om en allvarlig händelse 
inträffar kommer Vara 
kommun att informera 
dig som kommuninvå-
nare om vad vi gör. Vi 
informerar i första hand 
på vår webbplats www.
vara.se men också våra 
sociala medier.

Vid behov informerar vi 
i första hand via Sveri-
ges radio P4 men även 
andra media, som tv och 
tidningar.

Sveriges radio P4 är 
Sveriges beredskapskanal 
och ska alltid kunna sän-
da för att ge allmänheten 
viktig information. För-
bered dig gärna genom 
att ha en batteri- eller 
vevradio hemma. 
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• Arentorps skola
• Jungs skola
• Nästegårdsskolan
• Larvs skola
• Stora Levene skola
• Tråvads skola
• Vara biblioteket,
• Vara kommunhus 
• Vara vårdcentrum
• Vedums skola

Afficheringsplatser:

Om våra ordinarie kom-
munikationsvägar inte 
fungerar kommer vi affi-
schera på dessa platser:


