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”Alla elever ska  
bli vinnare i sina liv”
Vem är du och hur länge har du jobbat i Essunga kommun?
– Jag heter Stefan Carlsson, bor i Vårgårda och är 43 år gammal. 
2004 anställdes jag i kommunen. De förstå två åren arbetade jag 
i Bredöls skola. Sedan bytte jag till 6-9-skolan i Nossebro och har 
jobbat där sedan dess.

Varför sökte du dig till Essunga kommun?
– Tidigare arbetade jag i Alingsås kommun, på Sollebrunns skola. 
Vid den tiden behövde kommunen spara och eftersom jag var en 
av de senast anställda på skolan fick jag flytta på mig. Ett par andra 
lärare på skolan pratade då om Essunga kommun och jag gjorde lite 
egna efterforskningar, vilket ledde mig till en annons om att Bredöls 
skola sökte lärare.

Vilka utmaningar står du inför i ditt dagliga arbete?
– En vision vi inom skolan i kommunen har handlar om att alla 
elever ska bli vinnare i sina liv. Mina uppgifter som lärare är att vara 
visionären som hjälper dem att förstå att allt de kan tänka och tro 
kan uppnås. Jag är coachen som utmanar, utvecklar och stöttar 
dem längs den, i många fall krokiga, väg som leder till målet. Jag är 
inspiratören som hjälper dem att inse att det livslånga lärandet bara 
har börjat då gymnasiet, det första steget på vägen mot målet, tar 
vid efter grundskolan. 

– Att vara detta varje dag, för var och en av alla de elever som sitter 
i klassrummet, är en utmaning som heter duga. Men den är också 
en av de viktigaste anledningarna till yrkesvalet. Att arbetet är roligt 
råder det således inga tvivel om. 

Vad är det bästa med ditt jobb?
– Den kreativa friheten i utformandet av undervisning i ämnen som 
jag uppskattar väldigt mycket samt de dagliga mötena med elever 
som hela tiden tar viktiga steg mot skapandet av en egen identitet 
och självkänsla. 

Hur vill du utvecklas med Essunga kommun?
– Jag önskar att eleverna i skolan utvecklar en nyfikenhet och en lust 
att lära som leder dem att våga gå vidare i livet för att skapa erfaren-
heter och kunskaper som kan bidra till ett öppet, inkluderande och 
välkomnande klimat i kommunen. 

Stefan Carlsson, lärare, 6-9-skolan i Nossebro.

http://www.essunga.se/ledigajobb.htm
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Välkommen till en 
engagerande kommun 
som behöver dig!
Essunga är en av Sveriges minsta kommuner, det ser vi som en styrka. Här arbetar vi nära var-
andra, både över verksamhetsgränserna och i samverkan med andra kommuner. Det ger alla 
anställda ett helhetsperspektiv, som skapar nyfikenhet och ett äkta engagemang. Närheten gör 
också att det är lätt att se resultat av vårt arbete, en tillfredsställelse som många värdesätter.

Idag pågår det mycket utveckling i Essunga. Förskolan växer och olika renoverings- och bygg-
nationsarbeten är igång. Samtidigt ser vi också många pensionsavgångar, vilket innebär att vi 
behöver just dig som medarbetare. 

Vi hälsar dig välkommen till Essunga, i hjärtat av västra Götaland. Centralorten Nossebro är en 
timmes bilresa från Göteborg och cirka en halvtimme från Alingsås, Vårgårda, Trollhättan och 
Vänersborg. 

http://www.essunga.se/ledigajobb.htm
www.alpmarkteknik.se
www.nossebromediaproduktion.se


VI FINNS NÄRA DIG och din familj genom hela livet. Om du 
blir sjuk, skadar dig eller mår psykiskt dåligt är det oss du först 
kontaktar.

Du möter ett kompetent team av erfarna läkare, psykologer och 
distriktssköterskor som också kan lotsa dig vidare inom vården. 
För att du ska hålla dig så frisk som möjligt erbjuder vi även 
hälsofrämjande stöd.

Nossebro vårdcentral
Närhälsan Nossebro vårdcentral, Ängsgatan 2,  
tfn 0512-79 84 00, narhalsan.se/nossebrovardcentral

GÖR DITT VÅRDVAL. Du väljer själv  
var du vill lista dig på 1177.se.  
Eller kontakta oss så hjälper vi dig.

”Besöket ska bli en guldkant på dagen”
Vem är du och hur länge har du jobbat i Essunga kommun?
– Jag heter Petra Gredemark, är 41 år och jobbar som under-
sköterska i hemvården. Jag har jobbat till och från i kom-
munen sedan jag gick ur gymnasiet, till en början mest som
bildlärarassistent och bildlärare i 6-9 skolan i Nossebro skola.
Däremellan har jag studerat och provat på andra yrken i olika
kommuner. Slutligen utmanade jag mig själv att möta mina
fördomar och prova på äldreomsorgen. I media är det så
mycket fokus på blöjbyten och på att vården är stressig och
utmattande.

– Men istället blev jag förvånad över vad jag kunde ge och få
tillbaka! Nu har jag, sedan åtta år tillbaka, jobbat i äldreomsor-
gen. Jag har under den tiden fått ett barn till och utbildat mig
till undersköterska.

Varför sökte du dig till Essunga kommun?
– Då jag studerade i Göteborg hittade jag och min man ett
hus i Essunga som vi tyckte om. Eftersom min man redan
jobbade här, och jag enbart hade positiva bilder av Essunga
kommun. bestämde vi oss för att bli Essungabor.

Vilka utmaningar står du inför i ditt dagliga arbete?
– Min uppgift som undersköterska är att bemöta individen på
ett respektfullt och empatiskt sätt. Att uppfatta förändringar
i ett mående, så att onödigt lidande inte blir resultatet. Att
utföra arbetsuppgifter på ett säkert och professionellt sätt så
att en människa som tidigare har varit fullt frisk och aktiv inte
behöver känna sig generad eller besvärlig. Att på ett taktfullt
sätt bemöta de som har en lång sjukdomshistoria bakom sig
och finnas till stöd i det som behövs, både psykiskt och fysiskt.

– I mitt jobb ingår det också att vara där inför den sista resan,
ibland även i dödsögonblicket och att med kärlek ta hand om
kroppen och anhöriga som är kvar efter döden. Sedan ska väl
tilläggas att för någon som är så fullständigt befriad från lo-

kalsinne är hemvården alltid en utmaning. Det är skönt att ha 
goda, förstående arbetskamrater och att kommunen är liten!

Vad är det bästa med ditt jobb?
– I mitt jobb som undersköterska är det naturligtvis mötet
som är det väsentliga och det är därför man har valt yrket. Att
kunna göra skillnad för den enskilda individen, att i bästa fall
kunna komma in i hemmen med energi och glädje. Att göra
besöket till en guldkant på dagen för den som tycker att den
är alldeles för lång.

– Sedan, eftersom jag jobbar i hemvården, är det friheten.
Att jag får se vädrets skiftningar och vara vittne till så mycket
vackert i vår kommun. I bilen får jag små mikropauser mellan
vårdtagarna som gör att jag kan samla tankarna och vara
klartänkt när jag kommer fram.

Hur vill du utvecklas i Essunga kommun?
– Jag vill tillsammans med mina kollegor skapa ett samhälle
där vi ser varandra och vill varandra väl. Där vi i kärlek ser på
våra olikheter och låter de bli en tillgång för att föra kommu-
nen framåt!

Petra Gredemark, undersköterska, hemvården.

Stefan Carlsson, lärare, 6-9-skolan i Nossebro.

http://www.essunga.se/ledigajobb.htm
www.narhalsan.se/nossebrovardcentral


”Jag älskar variationen”
Vem är du och hur länge har du jobbat i Essunga kommun?
– Jag heter Malin Särnhult och arbetar som miljö- och hälsoskyddsinspektör. Jag 
började arbeta i Essunga kommun på halvtid i juni 2017 och har varit här på heltid 
sedan september 2017.

Varför sökte du dig till Essunga kommun?
– Jag fick en förfrågan från en gammal kurskamrat som arbetade här om jag ville vi-
kariera för henne på halvtid över sommaren, då hon skulle prova nya arbetsuppgif-
ter. Just då passade halvtid mig helt perfekt eftersom jag var föräldraledig på deltid. 

– När en heltidstjänst sedan dök upp i kommunen så tvekade jag inte att söka den! 
Essunga ligger på ett alldeles lagom avstånd från Alingsås, där jag bor. Jag har alltid 
dragits mer till landsbygden än till storstäder, det är lite lugnare och hemtrevligt på 
något vis.

Vilka utmaningar står du inför i ditt dagliga arbete?
– Eftersom kommunen är liten kan man få rätt varierande arbetsuppgifter, även 
inom ramen för vad jag gör. Det är något som kräver lite mer anpassningsbarhet 
och att man ska kunna hitta relevant information snabbt. Jag är fortfarande relativt 
ny och det är fortfarande mycket nytt jag behöver lära mig.

Vad är det bästa med ditt jobb?
– Variationen, helt klart! Jag älskar att jag ena dagen kan sitta på kontoret och skri-
va och arbeta ensam, för att nästa dag få åka ut och träffa lantbrukare eller andra 
verksamheter. För att tredje dagen samverka med andra kommuner och få ta del av 
deras kunskaper, eller ha gemensamma utbildningsdagar. 

– Jag gillar även att arbetsuppgifterna varierar en del. Ibland kommer det samtal 
om något som man tänkt inte berör mitt område, då får man hoppa in och hjälpa 
till där och lösa problem allt eftersom de dyker upp. Man lär sig alltid nytt på vägen.

Hur vill du utvecklas med Essunga kommun?
– Mitt yrke är ganska brett och varierat och eftersom Essunga kommun är en så 
liten kommun hoppas jag att jag får chansen att testa på många olika delar av yrket 
och få utveckla en bred kompetens. Dessutom tillkommer det nya arbetsuppgifter 
emellanåt, där jag hoppas kunna få vara med och starta nya arbetssätt och struktu-
rer från grunden.

Malin Särnhult, miljö- och  
hälsoskyddsinspektör. 

http://www.essunga.se/ledigajobb.htm
www.nossebroenergi.se


 
 

Glaskrosskydd
Säkrare och tryggare miljö
Våra produkter har hjälpt �era kommuner och skolor att få ner antalet trasiga rutor 
och har �exibla lösningar som vi kan anpassa efter era individuella behov. Vi har 
både säkerhetsprodukter, skyddsrutor och inbrottsgaller för en mängd olika 
användningsområden. 

Kontakta oss gärna så vi kan berätta mer om hur vi hjälpt andra och vad vi skulle 
kunna göra för er. 
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Göteborg Borås

Alingsås

Trollhättan

Lidköping

Skara

Skövde

Mariestad

Nossebro
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