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– Det pågår många stora digi-
taliseringssatsningar inom flera 
olika verksamheter just nu, berät-
tar Kristina Rudolfson, IT-strateg 
i Essunga kommun. Vi kommer 
bland annat i höst förnya vårt 
e-tjänstsystem och inom social sek-
tor pågår ett stort projekt, DIVOS, 
som ska leda till att personalen 
inom omsorgen får en stärkt digital 
kompetens. Under hösten utbildas 
sex digitala ambassadörer som ska 
sprida kunskap om digitalisering, 
e-hälsa och välfärdsteknik. 

Det jobbas även på att automati-
sera processer i något som popu-

lärt kallas för robotisering, då det 
införs nya dataprogram som för-
enklar många arbetsmoment. - Det 
blir nästan som en digital medar-
betare. Vi kallar hen för GörAnn!, 
säger Kristina, med glimten i ögat. 
Vi drar stora fördelar inom digi-
taliseringen av vårt IT-samarbete 
inom kommunalförbundet Göliska 
IT, som vi är en del av sedan 2010.

Digitaliseringen innefattar även 
utvecklingen av mobil dokumenta-
tion inom äldreomsorgen. - Vi har 
sedan flera år varit digitala inom 
hemtjänst, med digitala trygghets-
larm och digital nyckelhantering. 

Vi utvecklar kontinuerligt välfärds-
tekniken inom äldreomsorgen och 
vi är stolta över att ligga i framkant 
inom detta område. Vi erbjuder di-
gital tillsyn med kamera och GPS-
larm för den brukare som så önskar. 

I 6-9 skolan införs alltmer digitala 
läromedel, pedagoger i förskolan 
jobbar med Ipads och under hösten 
får varje elev i årskurs 6 egen dator.   
– Det är roligt att jobba på en ar-
betsplats där man lever efter prin-
cipen ”Digitalt först!”, säger Kris-
tina Rudolfson. Ledarna är positiva 
till utvecklingen och till digitalise-
ringens fantastiska möjligheter! 

Alla elever i årskurs 6 hade samar-
bete i fokus när det arrangerades 
en aktivitetsdag den 11 september. 
För många elever innebär läsåret 
en helt ny skola och nya klasser. 
För att elever ska lära känna var-
andra bättre så stod samarbete på 
schemat denna dag. 

Temat gällde även för arrangö-
rerna som var klassernas mentorer 
och fritidsgårdens personal. Mia 
Jansson på fritidsgården har tidiga-
re arbetat med samarbetsövningar 
och tycker det är jätteintressant 
med grupprocesser. – Vi får utvär-
dera dagen och förhoppningsvis 
utveckla den i framtiden med mera 
samarbete! Det har även fortsatts 

samverkats på 
fritidsgården 
inom olika for-
mer. Resegrup-
pen  med ung-
domar har sålt 
fika på markna-
derna och tjä-
nat egna peng-
ar för att åka 
på en resa till 
västkusten, det 
planeras sam-
arbete med Studiefrämjandet med 
temakvällar kring kost och hälsa 
och en arrangörsgrupp kommer att 
lära sig att göra arrangemang med 
stöd från Kultur i Väst. – Fritids-

gården ser fram emot att fortsätta 
samverka med skola, föreningslivet 
och andra aktörer, säger Mia. Läs 
gärna mer om vår verksamhet på 
Facebooksidan Fritidsgården Håll-
platsen i Nossebro. 
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Fritidsgården har samarbete i fokus Välkommen till vårt bibliotek! 
Vårt läsrum har förvandlats till en verkstad dit du och 
din kreativitet är hjärtligt välkomna! Under hösten 
och våren kommer en ledare att hålla i olika pyssel 
och prova på-aktiviteter på torsdagar kl. 15-18. För 
mer information om aktiviteterna, följ oss på Face-
book (Essunga Kultur och Bibliotek), eller besök 
kommunens evenemangskalender www.vastsverige.
com/essunga-nossebro/evenemang-i-essunga/. 

Bokcafé 30 september kl. 17. Boktips och fika. Gra-
tis, ingen anmälan. 

Bok&Bebis på biblioteket torsdag 10/10 och 24/10 
kl. 10. Ramsor, böcker och sånger. Gratis, ingen an-
mälan. 

Efterrätten måndag 7/10 kl. 14.30. ”Röda korsets 
historia och nutid” Elin Andersson föreläser. Biljet-
terna kostar 50 kr och köps på biblioteket (kontant 
betalning). 

Cirkus Planeten är en utställning med spännande 
insekter och montrar med miljöbudskap som kan få 
den mest betongälskande stadsbon att vilja gå rakt ut 
i naturen. Finns på biblioteket 7-18/10. 

Höstlov på biblioteket! Gosedjurs-
övernattning, pysseldag, låna kusliga 
böcker och Halloween-sminkning. I 
slutet av september kommer ett full-
ständigt program med information 
om de olika aktiviteterna. Håll utkik! 

Kura Skymning måndag 11/11. Årets tema är Fest 
i Norden. Världens Barn säljer fika från klockan 18. 
Högläsning kl. 19, Birgitta Nielsen läser årets text 
ur Babettes gästabud (Karen Blixen) och därefter fö-
reläser etnolog Inger Widhja: Var det roligare förr?  
Berättelser om allmogens fester och traditioner. KOMMUNDIREKTÖR

Välkommen med din ansökan på Tarasso.se

E-tjänst som förenklar och förbättrar! 
Essunga kommun kommer i höst att införa en 
e-tjänst för återansökan om ekonomiskt bistånd. 
Införandet av e-tjänsten kommer att betyda ett för-
enklat sätt att ansöka om ekonomiskt bistånd via in-
ternet, men det kommer också att innebära ett för-
ändrat arbetssätt för socialtjänsten, som kommer att 
kunna arbeta mer med stöd och planering för att den 
som ansöker snabbare ska kunna bli självförsörjande. 
Ansökan kommer man att kunna skicka in via menyn 
E-tjänster på www.essunga.se. där man loggar in med 
sin e-legitimation. Inloggad kan man på ”Mina sid-
or” följa sitt ärende, se sina beslut med mera. 

Nya GC- etappen snart klar
Nu anlägger Gata/Park en ny gång- och cykel-
väg längs med Stallgatan och utmed väg 190 fram till 
den gamla järnvägen, numera en populär cykelväg 
mot Bäreberg och till Högaberget. Vid övergången 
blir det trafikfållor för säker passage och den blir 
separerad med kantsten för att skydda cyklister och 
gående. Den blir belyst och beräknas stå klar i mit-
ten på november. Detta är sista etappen av tre delar 
på Järnvägsgatan-Stallgatan i vår plan för gång- och 
cykelvägar, vilket Trafikverket finansierar med 50%. 

Digitalt på schemat!  

Evenemang vår kommun! 
I vår evenemangskalender på turistwebben hit-
tar du information om flera olika arrangemang 
och event i vår kommun. Turistwebben når du på 
vastsverige.com/essunga-nossebro. Vill du an-
mäla något som arrangeras så skickar du in ditt 
material via formuläret under menyn evenemang. 
Nästa stora arrangemang här i kommunen är för-
stås Nossebro marknad med tema jakt- och 
friluftsliv onsdagen den 25 september. Missa inte 
heller teaterföreningens Beatlesafton, skörde-
mark naden i Essunga, föreningskvällen i Kolshol-
men och Malmabuggarnas populära buggkurser!        


