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Dialogforum 2016-09-15 

Konferensrum Mäntsälää, kl. 18.00-19.45 

Närvarande 

Bildningschef Yvonne Kjell 

Nämndsekreterare Per Kärnblad 

Rektor Lagmansgymnasiet Harald Lundkvist 

  

Bildningsnämndens arbetsutskott Carl-Uno Olsson (S), ordf. 

 Irene Karlsson (C) 1:e vice ordf. 

 Peter Jonsson (M) 2:e vice ordf. 

Föräldrarådsrepresentanter  

Levene föräldraförening Pernilla Bertilsson 

Larv-Tråvad föräldraförening Roger Andersson 

Kvänum föräldraförening Sandra Stridh 

Torsgårdens förskola Alexandra Palm 

Torsgårdens förskola Jonas Birgersson 

Vedum föräldraförening Fredrik Oskarsson 

Västra Parks föräldraförening Fredrik Borg 

Alléskolan Maria Holgersson 

Alléskolan  Jessica Lundmark 

 

Carl-Uno Olsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna! 

Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Inga anmärkningar fanns för det föregående mötesprotokollet. 

Presentation av ny rektor på Lagmansgymnasiet 

Harald Lundqvist, ny rektor på Lagmansgymnasiet, presenterar sig. 

Han tillträdde som rektor den 1 september och är boende i Berg, strax utanför 
Skövde. Tidigare var han anställd som rektor på en 7-9 skola i Borås men har 
tidigare arbetat som rektor på både praktiskt och teoretiskt gymnasium i 
Skövde kommun. 

mailto:bildning@vara.se
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Information om gymnasiet 

Gymnasiet har nu fått tre årgångar igen efter att det endast funnits två årgångar 
under tre år sedan det inte skedde någon intagning på Lagmansgymnasiet 
under läsårsstart 2013/2014. 

Elevsiffrorna ändras hela tiden under de första dagarna på terminen. De 
senaste siffrorna gällande antal elever på Lagmansgymnasiet var vid mötets 
stund 377 stycken. Anledningen till att siffrorna ändras är att elever ofta kan 
ändra sig i början av terminen och välja andra skolor/program. I den första 
årgången var elevantalet 88 stycken. För IM-programmet finns det mellan 80-
90 elever och i dessa siffror räknas nyanlända in. 

Den nya rektorn vill marknadsföra Lagmansgymnasiet som ”vår” skola och 
något som ska värnas av både barn och föräldrar i kommunen. Kommunens 
elever ska vilja söka till Lagman och känna en stolthet för skolan. Det ska 
lockas med att det finns en bra struktur på skolan samt att en mindre skola 
faktiskt är bättre för att den enskilde eleven kan ses. Det huvudsakliga syftet 
kommer inte att vara att konkurrera med Lidköping eller Skövde, fokus 
kommer att ligga på att få hit elever från den egna kommunen samt mindre 
kommuner i närheten såsom Grästorp, Essunga och Herrljunga. 

Ambitionen är också att erbjuda Naturvetenskapliga programmet och 
Teknikprogrammet igen under nästa läsårsstart. En förutsättning för att 
Teknikprogrammet ska kunna starta igen är att eleverna i kommunen får upp 
ett intresse för teknik generellt. Det nuvarande läsåret var det endast 4 elever 
som sökte ett teknikprogram. 

Sett till demografiska uträkningar räknar gymnasiet med att elevantalet ska öka 
med 40 elever nästa läsår. Detta är bortsett från ett förväntat ökat elevantal sett 
till att fler även ska önska välja Lagmansgymnasiet som sitt förstaval. Idag finns 
det även många barn i de mindre åldrarna på kommunens förskolor och 
skolor, vilket ses som positivt för Lagmansgymnasiets framtid. 

När det gäller nuvarande marknadsföring kommer det dels att genomföras ett 
öppet hus där allmänheten är välkommen. Även lokal reklam kommer att 
användas. Men det viktigaste ses som besöken som gymnasiet planerar att 
genomföra på högstadieskolorna, dels i den egna kommunen med även i 
närliggande kommuner. Här kommer rektor att närvara, men även elever från 
Lagman. Vissa elever kommer att kunna bli elevambassadörer och ska få träffa 
högstadieelever. Tanken är att högstadieelever ska kunna ställa frågor till dessa 
som de inte vill ställa till personalen. 

Rekryteringar 

Under sommaren har två rektorstjänster varit ute via annons, för 
Lagmansgymnasiet och Alléskolan. Rektorstjänsten på Lagmansgymnasiet är 
nu tillträdd.  

Tjänsten på Alléskolan är dock inte tillsatt. Här kallades fyra personer in för 
intervju, men dessa valde till slut att tacka ja till andra tjänster eller drog tillbaka 
sin ansökan. På grund av detta fortsätter Therese Nord som tillförordnad 
rektor på Alléskolan. Hon har blivit tillfrågad för hela hösten men 
bildningschef vill inte lägga för mycket press på henne. 
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Tidigare SYV; Sofia Holm, valde under sommaren att avsluta sin anställning i 
kommunen. I samband med detta hade det legat ute en annons för SYV då 
tanken var att det skulle finnas två SYV-tjänster i kommunen. En ny SYV finns 
därför redan på plats; Louise Bäck. Men eftersom tanken är att det ska finnas 
två SYV som arbetar i team kommer ännu en annons att läggas ut i framtiden. 

Bildningschef informerar om att detta år varit det tuffaste gällande rekrytering 
och personal sedan denna började sin karriär. I så gott som samtliga kategorier, 
både för personal och chefer, har det varit svårt att tillsätta och behålla 
personal. Denna omsättning av personal har drivit upp lönerna och frågan just 
nu är hur kommunen ska kunna locka personal, både att stanna kvar och att 
söka till Vara kommun. Där Vara kommun inte kan locka med löner måste 
andra förmåner erbjudas, såsom förbättring av arbetsmiljön eller erbjudande 
om fortutbildning med goda villkor för ordinarie tjänst. Bildningsnämnden har 
också beslutat att erbjuda mer verksamhetsförlagd utbildning (VFU-platser) 
med syfte att få mer lärarstudenter till Vara som sedan lockas in i en fortsatt 
anställning. 

Skolorganisationsutredning 

På det senaste arbetsutskottet gavs en rapportering kring utredning för Larv-
Tråvads skolor. Utredning är inte klar och har fortfarande en del arbete kvar 
innan ett beslut kan tas. I uppdraget ingår att se vad som krävs för att driva 
Larv/Tråvads skolor vidare, vilka fördelar/nackdelar det finns med 
åldersintegrerad undervisning samt vilka alternativa lösningar det finns vid 
stängning av en eller båda av skolorna. 

Anledningen till utredningen är dels att lokalerna på skolorna är i behov av 
renovering. Men även att enheten drar över sin budget kraftigt. 

Redan nu kan det konstateras att inget alternativ verkar leda till lägre 
ekonomiska kostnader. Det är dock inte dessa kostnader som ska vara 
avgörande utan att det finns möjlighet att bedriva kvalitativ undervisning kan 
bedrivas på enheten. Exempelvis kan det vara svårare att rekrytera personal på 
mindre skolor. 

Budget 2017 

Bildningsnämndens budget inför 2017 ser ut att få med ett underskott på 6,1 
miljoner sett till den nuvarande tilldelade ekonomiska ramen. En förklaring till 
detta är att den resursfördelningsmodell som används idag anses problematisk 
genom att samtliga kostnader inte täcks helt. 

Men arbetet med budgeten är vid mötet fortfarande inte klar och förvaltningen 
har fått i uppdrag att fortsätta räkna på denna. 

Fråga uppstår kring ersättningen för de nyanlända. Svaret från förvaltningen är 
att för de som räknas som svenska medborgare råder samma ersättning som 
för övriga ordinarie elever. Innan medborgarskapet fås en liknande ersättning 
men den kommer på olika sätt beroende på vilken kategori av nyanländ som 
det är. Skillnaden är att detta är medel som måste sökas. I framtiden är det 
viktigt att rektorn vet hur mycket medel som varje nyanländ ger. Detta för att 
bättre kunna ordna sin verksamhet och inte ha en osäkerhet kring budgeten. 
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Övrigt 

Busskort 

En fråga uppkommer kring rätten till busskort. Just nu får vissa barn busskort 
medan andra blir anvisade till skolskjuts. Det finns barn som måste sitta i 
väldigt lång tid i skolskjutsen när ett busskort hade minskat deras restid. 

Svaret från förvaltningen är att det är en kostnadsfråga och att ett busskort 
kostar väldigt mycket för kommunen. Dessa används bara när det skulle bli 
dyrare för kommunen att erbjuda skolskjuts till platsen. 

Det finns en önskan från föräldrarådsrepresentanterna att möjligheten att köpa 
eget skolbusskort för sina barn, med en lägre summa än vad som ges för 
ordinarie busskort. Förvaltningen kommer att ta med sig frågan och kolla upp 
möjligheter till detta. 

Moduler på förskolan 

Det undras kring modulerna som är tänkta att placeras för förskolan i Vara. 
Tidigare har det diskuterats att det skulle vara svårt att få tag i dessa. 

Svaret från förvaltningen är att de moduler som behövs för förskolan i 
samband med ombyggnationen av Torsgårdsskolan kommer att vara på plats i 
oktober/november eftersom de redan blivit upphandlade. Det är främst vid 
nya upphandlingar som det är svårt och kan ta tid att få en modul på plats. 

Ombyggnationen av Torsgårdsskolan 

Fråga uppstår kring ombyggnationen av Torsgårdsskolan och hur arbetet går. 

Svaret från förvaltningen är att allt ska vara i fas just nu. Planeringsstadier är 
passerat och nu har projektet gått över till verkställighetsfasen där tekniska 
förvaltningen är ansvarig. Tekniska förvaltningen har fått förstärkning med en 
extra tjänst och förhoppningen är att arbetet ska fortsätta som planerat. 

 

Carl-Uno Olsson tackade alla som kunde närvara och avslutade mötet. 


