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VI I KARLSTAD 

SOM KARLSTADS KOMMUNS högsta 
chef har Ulrika K Jansson ansvaret för 
att politikernas beslut genomförs och att 
medarbetarna har bra förutsättningar för 
att erbjuda invånarna den välfärd de har 
rätt till.

– Jag har alltid aktivt valt att jobba  
i offentlig sektor framför hos privata 
arbetsgivare. Då får jag arbeta nära 
invånarna, med många av de tjänster  
och produkter som har störst betydelse 
för vår livskvalitet och vardag. 

Ulrika K Jansson har jobbat i både 
stora och mindre kommuner. Arboga, 

Örebro, Västerås och senast i Enköping  
i Uppsala län. Hon är utbildad till 
planeringsarkitekt. 

– Det är roligt och intressant att 
jobba nära lokala politiker, konstaterar 
hon. I uppdraget att leda arbetet i en 
kommun är det väldigt inspirerande att 
känna det stora engagemang som finns. 

Under uppväxten var hon ofta i  
Karlstad eftersom hennes föräldrar hade 
vänner med hus på Råtorp. Familjerna 
umgicks flitigt och firade högtider som 
midsommar och nyår tillsammans. 

– Karlstad är en jättefin kommun 

och stad, och Värmland mycket 
attraktivt. Jag vet att människor trivs 
här och de berättelser jag har hört är 
enbart positiva. Nu ser jag fram emot  
att själv få bidra med min kompetens  
till den fortsatta utvecklingen.  

 Text: Katarina Averås Foto: Ellen Jansson

VÄLKOMMEN ULRIKA 

Hon älskar att jobba i en kommun och har bara  
hört bra berättelser om Karlstad. Från den 1 april  
är Ulrika K Jansson ny kommundirektör. 

FAKTA 

Namn: Ulrika K Jansson 
Ålder: 42 år 
Fritid: Film och bio, vardag med barnen, 

umgås med familj och vänner, gillar naturen 

och städer

Personliga laster: Har för många skor och 

samlar på parfymer 

Kuriosa: K står för Kristina och särskiljer 

henne från andra Jansson 
Aktuell: Kommundirektör i Karlstads  

kommun från 1 april 2022 

Ny kommundirektör!

Den 1 april började Ulrika K 
Jansson sitt nya jobb som 
kommundirektör i Karlstads 
kommun.

tel:0545400000
mailto:katarina.lindstrom%40karlstad.se?subject=Vi%20I%20Karlstad
mailto:linda.olsson%40karlstad.se?subject=Vi%20I%20Karlstad
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– Naturum Värmland vill öka intresset 
för den natur vi möter runt knuten, 
säger enhetschef Louise Grundeus. Här 
finns mycket kunskap och du behöver 
inte resa långt bort för att förundras. 

Innehållet i trähuset med de stora 
fönstren har hela tiden förnyats. 

– För 20 år sedan var det till exempel 
många som inte hade en dator hemma. 
Det gjorde digitala skärmar extra 
populära. Numera är det mer spännande 
för barn att få känna på saker med sina 
egna händer. 

Samhällets utveckling och invånarnas 
nyfikenhet på naturen har fått styra ut- 
vecklingen. En hel vägg berättar om de 
fyra svenska årstiderna och det finns ett 
spel om allemansrätten. Utställningar  
och programaktiviteter präglas alltid  
av naturpedagogik. 

– Är det skattjakt handlar utmaning-
arna om kluriga saker som har med 

naturen att göra, säger Louise Grundeus. 
Har vi ansiktsmålning får barnen en 
fjäril eller spindel på kinden, samtidigt 
som vi passar på att berätta om djuren. 

Varje vecka presenteras ett nytt tema 
i tipspromenaden, som startar utanför 
dörren. Svaren ger direkt ny kunskap. 

– Besökarna ska inte fastna här  
i huset, säger Louise Grundeus. För-
hoppningsvis är Naturum Värmland 
porten till naturen och nästa upplevelse 
finns här ute i fågeltornet eller i något  
av de många naturreservat som gjorts 
tillgängliga.  

 Text: Katarina Averås

NYFIKEN PÅ  
NATURUM  
VÄRMLAND 

Naturum Värmland i Marie-
bergsskogen fyller 20 år. Det 
ska firas med extra festliga 
aktiviteter under 2022, med 
start på påsklovet. Kaféet 
serverar kalasbakelser och  
den som vill kan bland annat 
snickra en fågelholk. 

NU ÄR TID att planera för sommarens 
bygg- och renoveringsprojekt. När du 
bygger nytt eller vill bygga till behöver  
du oftast ansöka om bygglov. Det finns 
även åtgärder som inte kräver bygglov, 
men som du är skyldig att anmäla till 
kommunen. 

Gör du din ansökan digitalt i den  
nya e-tjänsten, får du stöd för att fylla  
i rätt och lämna in alla handlingar som 
krävs redan från början. 

För att hjälpa dig finns guider för hur  
du ska agera i olika typer av ärenden.  
I dessa förklaras hur du söker bygglov  
för eller anmäler bland annat tillbyggnader, 
attefallshus, pool, växthus, staket, mur, 
garage, altan och kamin. Lycka till och 
bygg säkert!  

På karlstad.se/bygglov finns information 
och en ny e-tjänst för dig som ska bygga 
nytt, ändra, riva eller gräva!

VI FUNGERAR SOM  
PORTEN TILL NATUREN 

Louise Grundeus,  
enhetschef,  

Naturum Värmland.

Naturum Värmland erbjuder guidningar, 
temakvällar och naturvandringar  

för vuxna och spännande upplevelser 
för barn. Fri entré. 

Kaféet serverar såväl hembakat  
som sopplunch. 

Från den 8 april visas en utställning  
om Naturum Värmlands första 20 år  

i samlingssalen Skogsstjärnan;  
en spännande tillbakablick på  

verksamheten. 

Läs mer och inspireras av alla program-
aktiviteter under jubileumsåret på 
mariebergsskogen.se/naturum 

BYGGLOV?!
SÖK LÄTT OCH RÄTT  
MED NY E-TJÄNST
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http://karlstad.se/bygglov
http://mariebergsskogen.se/naturum
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Studierna har innehållit olika block med 
teorilektioner, körutbildning och yrkes- 
kompetensutbildning. Praktik är en 
viktig del som har bidragit till att alla 
åtta i klassen fick anställning hos Nobina. 

– Nu vill jag arbeta så mycket som 
möjligt. Jag vill också gärna hjälpa nya 
elever genom att dela mina kunskaper 
och erfarenheter. 
 Text och foto: Katarina Averås

BATTAL YALCINKAYA började sitt 
arbetspass klockan 05.50 med att köra 
arbetspendlare på linje 900 mellan 
Skoghall och Karlstad. Nu pausar  
han på Våxnäs. 

– Jag är även lastbilschaufför, men 
jag är en social person och vill jobba i 
kontakt med andra människor istället 
för att lasta gods. Jag är väldigt nöjd 
med utbildningen och trivs jättebra. 

Battal Yalcinkaya och  
hans sju klasskompisar 
fick alla anställning hos 
Nobina direkt efter yrkes-
förarutbildningen för  
buss. Nu möter du dem  
i bussar i hela Värmland. 

BATTAL GICK DIREKT FRÅN 
KLASSRUMMET TILL FÖRARSÄTET 

Säg hej till  

Battal Yalcinkaya nästa  

gång du åker buss! Han  

fick jobb direkt efter en  

vuxenutbildning till  

busschaufför. 



på målen. Det är många som får upp 
ögonen för yrken de knappt visste fanns. 

Ett vägledningssamtal kan bokas  
via karlstad.se (se faktarutan). Just  
nu erbjuds video- eller telefonsamtal. 

– Men snart blir det möjligt att  

boka ett möte på plats i våra nya lokaler. 
Studie- och yrkesvägledarna har  

även telefontid fyra dagar i veckan  
(054-540 17 17) och svarar på mejl  
till vagledningstorget@karlstad.se 

erbjuder teoretisk utbildning på såväl 
grundläggande som gymnasienivå. 

– Våra studerande är jätteglada över 
möjligheten att komplettera tidigare skol- 
erfarenheter, säger hon. De har lärarledda 
lektioner och träffar klasskompisar att 
plugga med. 

– På Tingvalla finns också Lärcenter  
med studieplatser i en lugn miljö, handledare 
med ämneskunskaper, en speciallärare och 
en specialpedagog. Med rätt stöd är det 
lättare att uppnå sina mål. 

Kommunal vuxenutbildning är flexibel 
med tanke på att du som vill studera ofta 
befinner dig mitt i livet. Kurser och utbild-
ningar startar året runt och är olika långa. 

– Så oavsett när du känner att du blir 
intresserad av att börja plugga igen, så är 
chansen stor att du kan komma igång 
ganska fort, säger Sofie Johansson. Året  
är indelat i fem ansökningsperioder. 

– VI KAN BERÄTTA om alla de kurser 
och utbildningar, och olika studiesätt  
som finns, säger hon. Vi ställer frågor  
om tidigare utbildning, arbetslivserfarenhet 
och personliga intressen. 

– Sen kan vi tillsammans sätta ord  

– DET FINNS MÅNGA anledningar att 
studera på en vuxenutbildning, konstaterar 
Sofie Johansson, administrativ chef. Det 
finns ett brett kurs- och utbildningsutbud 
som gör det möjligt att välja utifrån egna 
behov och livssituation. 

Någon kompletterar med kurser som 
behövs för att kunna söka vidare till högskola 
eller universitet, en annan är ny i Sverige  
och pluggar svenska för att bli en del av 
samhället och ta sig in på arbetsmarknaden. 

– Alla har inte fått med sig de kurser  
de behöver från grundskolan eller gymna-
siet, och behöver komplettera det som 
saknas för att kunna söka en yrkesutbild-
ning, säger Anneli Gustavsson, studie- och 
yrkesvägledare. Utbildning stärker själv-
känslan och förbättrar möjligheterna att  
bli självständig och självförsörjande. 

Mirka Kaczmarek Widström är rektor 
för vuxenutbildningen på Tingvalla, som 

PRATA MED EN STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE 

Just nu går cirka 2 000 personer i Karlstad en kommunal vuxenutbildning. 
För många är det en nystart för att ta igen kunskaper som saknas från 
tidigare studier – för andra en omstart med målet inställt på ett nytt yrke.

STUDERA OCH GÖR EN NYSTART I LIVET

Mirka Kaczmarek Widström, 
rektor för vuxenutbildningen på 
Tingvalla, Anneli Gustavsson, 
studie- och yrkesvägledare och 
Sofie Johansson, administrativ 
chef på vuxenutbildningen i 
Karlstads kommun.

VUXENUTBILDNING PÅ  
GRUND- OCH GYMNASIENIVÅ

Grundläggande vuxenutbildning: 
Kurser på grundläggande nivå. 

Gymnasial vuxenutbildning och 
yrkesutbildningar: Kurser och 
utbildningar på gymnasienivå.  

SFI – svenska för invandrare:  
Grundläggande utbildning i  

svenska för dig som inte har  
språket som modersmål. 

Kombinationsutbildningar:  
Utbildningar som kombinerar 

yrkeskurser med kurser  
i svenska på olika nivåer. 

Lärvux:  
Komvux som särskild utbildning  
för studerande med inlärnings-

svårigheter som beror på  
intellektuell funktionsnedsättning 

eller förvärvad hjärnskada. 

Läs mer på karlstad.se/ 
vuxenutbildning eller  

karlstad.se/vuxenutbildning- 
i-varmland 

FÖR DIG SOM HAR GÅTT GYMNASIET 
Yrkeshögskolan:  

Yrkesutbildningar för dig som  
har gått gymnasiet där innehållet 
garanterat matchar de krav som 
arbetsgivarna har och till yrken  
där det finns ett behov av den 
kompetens som utbildningen  
ger. Cirka 25 procent av tiden  

är praktik (LIA). 

Karlstads universitet och  
Region Värmlands folkhögskolor 

erbjuder också utbildningar  
och kurser för vuxna. 

Läs mer på karlstad.se/ktc 
(Yh-utbildning), regionvarmland.se/ 

folkhogskolor och kau.se 
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Anneli Gustavsson är en av fem studie- och yrkesvägledare du kan boka 
samtal med om du är intresserad av att få veta mer om vuxenutbildning.

Ta kontakt med Anneli  
Gustavsson eller någon av  
hennes kollegor om du vill 
veta mer om dina möjligheter 
att gå en vuxenutbildning.

http://karlstad.se
mailto:vagledningstorget%40karlstad.se?subject=
http://karlstad.se/vuxenutbildning
http://karlstad.se/vuxenutbildning
http://karlstad.se/vuxenutbildning-i-varmland
http://karlstad.se/vuxenutbildning-i-varmland
http://karlstad.se/ktc
http://regionvarmland.se/folkhogskolor
http://regionvarmland.se/folkhogskolor
http://kau.se
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1990 BLEV HON kontaktad av över- 
förmyndarenheten och tackade ja till 
uppdraget att bli god man. Hon har 
ordning på sina papper, och kan därför 
berätta att hon sedan dess haft 20 olika 
huvudmän. Det är personer i olika åldrar 
med varierande behov som alla behöver 
praktiskt stöd för att leva ett bra liv. 

– Det är roligt och stimulerande.  
Jag får så mycket tillbaka i relationen, 
men också i kontakten med anhöriga. 
Jag känner att jag gör en viktig sam-
hällsinsats. 

– VI HAR JUST NU ett enormt behov av 
att fler anmäler sitt intresse och engagerar 
sig som god man, säger Per Martin 
Tykesson, handläggare på Karlstads- 
Hammarö överförmyndarnämnd. Det är ett 
givande och värdefullt uppdrag, så viktigt 
att en god man har rätt till ett arvode. 

Uppdraget som god man innebär 
kortfattat att man hjälper till med 
personliga och ekonomiska ärenden.  
Det kan vara unga vuxna med np-diagnos 

Numera är hon god man till två 
personer. Så snart hon får chansen 
sprider hon information om uppdraget 
till fler och poängterar att det inte 
behövs några förkunskaper. 

– Det viktigaste är att man gillar 
människor, att man är nyfiken på deras 
liv och stöttar dem i vardagen med 
ärenden och beslut som kan upplevas 
besvärliga. Jag bokar besök på vård-
centralen och hos tandläkaren, ansöker 
om hemtjänst och färdtjänst. 

– Allt sker i samråd med huvud-

och svårigheter att hantera vardagen, en 
äldre med demens som inte längre klarar 
av att värdera olika alternativ och fatta 
beslut eller en person som hamnat i en 
livskris som resulterat i psykisk sjukdom. 

– Många tänker automatiskt på 
uppgiften att betala räkningar, men det 
handlar också om kontakter med olika 
myndigheter, hantera hushållsekonomin 
eller skaffa rätt abonnemang. 
 Text: Katarina Averås Foto: Privat

mannen och utifrån dennes personliga 
intressen. Jag sköter även privatekonomin 
och deltar i större inköpsbeslut som 
möbler och andra kapitalvaror. 

Iréne Guldbrandsson för dagbok över 
sina kontakter med de personer hon är 
god man till. En gång om året redovisar 
hon sina aktiviteter tillsammans med en 
årsräkning över huvudmannens ekonomi. 

– Vissa månader innebär uppdragen 
fler träffar, andra gånger färre. Det beror 
helt på behovet just då. 
 Text: Katarina Averås Foto: Privat

Iréne Guldbrandsson har varit god  
man till Hans i 28 år. För några veckor 
sedan firade hon hans födelsedag  
ihop med personal från hemtjänsten. 
Det bjöds på kaffe och smörgåstårta. 

Efter ett långt yrkesliv är uppdragen 
som god man ett sätt att fortsätta  
stötta människor i olika ärenden  
som ekonomi, myndighetskontakter  
och större beslut. 

Det finns cirka 700 personer i Karlstad och Hammarö som har  
uppdrag som god man. De delar med sig av sin tid och gör det möjligt  

för andra människor att leva så självständigt som möjligt. 

ETT GIVANDE OCH VÄRDEFULLT UPPDRAG  

IRÉNE HJÄLPER  
ANDRA SOM  
GOD MAN

Per Martin Tykesson är hand-
läggare på Karlstads-Hammarö 
överförmyndarnämnd.

Hans har haft hjälp av Iréne  
Guldbrandsson, god man,  
i 28 år. Nyligen firade de  
hans födelsedag tillsammans  
och passade på att ta bilden.
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CARINA WENDELSSON har haft  
flera uppdrag sedan 2007, då hon  
blev god man till en 14-årig kille  
från Kurdistan. Hon är ordförande i 
föreningen Frivilliga samhällsarbetare  
i Karlstad-Hammarö där medlemmar 
delar kunskap och erfarenheter. 

– Jag har alltid haft intresse av att  
hjälpa ungdomar in i samhället, säger 
hon. Uppdragen håller mig uppdaterad 
om hur det svenska samhället fungerar.  

Det känns viktigt att finnas för dem och 
stötta i kontakten med olika myndigheter. 

– Och så är det gott att få en kram 
när något blivit bra. Jag blir glad av 
ungdomarna och får tillbaka så mycket 
mer än jag kan ge. 

Just nu är hon särskilt förordnad 
vårdnadshavare till en ungdom. 

– Ibland behöver vi träffas flera 
gånger per vecka, ibland går det längre 
tid emellan. Behovet styr. 

Susanne Hagerö är ärendehand- 
ledare på familjerättsenheten,  
Karlstads kommun. 

– De allra flesta som behöver en 
särskilt förordnad vårdnadshavare är 
ensamkommande flyktingar som har  
fått uppehållstillstånd. Vi behöver ha 
beredskap för att behovet snabbt kan öka. 

Ansvaret kan liknas vid det som en 
förälder har under uppväxten. Skillnaden 

är att vårdnadshavaren oftast inte bor 
tillsammans med ungdomen som istället 
lever i ett familjehem. Uppdraget pågår 
tills ungdomen fyller 18 år. 

– Det är kontakter med skolan, 
utvecklingssamtal och möten, kontakt 
med socialtjänsten, familjehemmet, 
sjukvård eller Bup, och i samband  
med familjeåterförening, fortsätter 
Susanne Hagerö. 

Vem vill du ska svara på efterlysningen? 

– Personer som känner ett stort engage-
mang för andra och har egen erfarenhet 
av tonåringar. Man behöver vara mer 
förälder än kompis och kunna delta  
i möten på dagtid.  Text: Katarina Averås

Alla barn och unga ska ha en vårdnadshavare. Den som  
inte har föräldrar eller vuxna anhöriga som kan ta det  
ansvaret, är beroende av att andra människor engagerar  
sig och tilldelas denna viktiga roll. På byråkratspråk  
kallas uppdraget särskilt förordnad vårdnadshavare. 

JAG FÅR TILLBAKA SÅ MYCKET

Läs mer här:

Särskilt förordnad  
vårdnadshavare karlstad.se/sfv 

God man karlstad.se/godman 

Föreningen Frivilliga samhälls- 
arbetare i Karlstad-Hammarö  

rfs.se

Vill du hjälpa en 
medmänniska?Carina Wendelsson,  

ordförande i föreningen  
Frivilliga samhällsarbetare  
i Karlstad-Hammarö.

DE ALLRA FLESTA SOM  
BEHÖVER EN SÄRSKILT  

FÖRORDNAD VÅRDNADS- 
HAVARE ÄR ENSAM- 

KOMMANDE FLYKTINGAR 
Susanne Hagerö,  

ärendehandledare,  
familjerättsenheten,  
Karlstads kommun.
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Alsters herrgård öppnar för säsongen  
den 1 maj. I Alsters herrgårdscafé erbjuds 
lunch varje dag och hembakade godsaker 
från egen konditor. Besök även herrgårds-
butiken, slöjd- och hantverksbutiken  
samt säsongens utställningar. Upplev  
den guidade turen om Frödings turbulenta 
liv där skaldens livshistoria berättas med 
anekdoter samt poesi. Turen visas tre 
gånger per dag under maj–september.  
Läs mer på alstersherrgard.se 

Djupdalen har extra söndagsöppet klockan 
09–16 under veckorna 13–21. Du hittar 
öppettiderna till samtliga centraler på  
karlstadsenergi.se eller i appen Kasta rätt.

KÄNN IN VÅREN PÅ  
ALSTERS HERRGÅRD 

EXTRA SÖNDAGSÖPPET PÅ ÅTER- 
VINNINGSCENTRAL DJUPDALEN

Fotnot: Här är ett urval av vad som händer i Karlstad just nu med reservation för eventuella  
ändringar med mera. På karlstad.se och visitkarlstad.se kan du läsa mer. NÄSTA NUMMER AV VI I KARLSTAD KOMMER 1–2 JUNI!

KONSTKOLLO – FÖR DIG  
SOM VILL SKAPA 

Fira valborgsmässoafton tillsammans i 
Mariebergsskogen! Hälsa våren välkommen 
med traditionellt firande med talare, kör- 
sång och stor majbrasa. Fri entré. Varmt 
välkomna! Lördag 30 april klockan 19.30. 
Parken stänger som vanligt klockan 22.00.

VALBORGSMÄSSOAFTON  
I MARIEBERGSSKOGEN

KARLSTADS CYKELVÄNLIGASTE  
ARBETSPLATS?

AKTUELLT I KARLSTAD

Träffa tuppen och se de nykläckta kyck- 
lingarna i Lillskogen. Häng med på roliga 
aktiviteter som Snickra fågelholk, Skattjakt, 
Tipspromenad, Sagostund i skogskanten, 
Guidad matningstur, Se upp! och Jakten på 
det försvunna guldägget. Njut av nygräddade 
våfflor i Spikgården, spela bangolf och köp 
årets första mjukglass i kiosken. Naturum 
Värmland, som firar 20 år, och Lillskogen  
är öppet hela påsklovet! Mer information  
på mariebergsskogen.se 

Utmärkelsen Cykelvänlig arbetsplats,  
riktar sig till arbetsplatser som vill göra  
det lättare för medarbetare att cykla till 
jobbet och i tjänsten. Arbetsplatserna 
deltar kostnadsfritt och uppdraget är att 
uppnå några kriterier för att kunna få 
utmärkelsen. En vinnare får utmärkelsen 
”Karlstads cykelvänligaste arbetsplats 
2022”. Ta chansen, häng med och gör 
något bra för både dina medarbetare och 
miljön! karlstad.se/cykelvanligarbetsplats 

FIRA PÅSKLOV I  
MARIEBERGSSKOGEN 

Ett dagläger för dig mellan 13 och 16 år 
som tycker om att skriva och uttrycka  
dig med ord. Här får du chans att  
utveckla ditt skrivande och prata böcker. 
Datum: 27 juni–1 juli. Plats: Seniorernas 
hus, Brunnsgatan 9. 

SOL-lägret är gratis för dig som bor  
i Karlstads kommun. Begränsat antal 
platser. Det bjuds på fika, lunch och 
samtliga program. Anmäl dig via e-tjänst  
på karlstad.se/bibliotek senast 2 maj. 

SOL-LÄGRET – FÖR DIG  
SOM VILL SKRIVA

KONTAKTA  
KARLSTADS KOMMUN

Från och med den 4 april har Kontakt- 

center nya öppettider. Du når oss måndag– 

fredag klockan 08–16.30. Telefonnummer: 

054-540 00 00. Besöksadress: Västra  

Torggatan 26, Bibliotekshuset. E-post:  

karlstadskommun@karlstad.se

Välkommen att kontakta oss! 

Träffa konstnärer och skapa i olika tekniker. 
Prova graffiti, skulptur, kolteckning och 
illustration. Det bjuds på fika varje dag. 
Datum: 20–23 juni. Sista dagen är det 
vernissage. Plats: Värmlands museum. 
Ålder: 13–16 år (födda 2006–2009). 

Anmälan gör du via e-tjänst på  
karlstad.se/konstkollo från och med 
25 april och sista anmälningsdag är 
22 maj. Begränsat antal platser. Kollot  
är kostnadsfritt. 

http://alstersherrgard.se
http://karlstadsenergi.se
https://karlstad.se
https://visitkarlstad.se
http://mariebergsskogen.se
http://karlstad.se/cykelvanligarbetsplats
http://karlstad.se/bibliotek
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