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Dialogforum 2016-11-29 

Tid och plats 

Tid: 2016-11-29, kl. 18.00-20.10 

Plats: Sammanträdesrum Mäntsälää, kommunhuset 

Närvarande 

Bildningschef Yvonne Kjell 
Nämndsekreterare Per Kärnblad 
  
Bildningsnämndens arbetsutskott Carl-Uno Olsson (S), ordf. 
 Peter Jonsson (M) 2:e vice ordf. 
Föräldrarådsrepresentanter  
Levene föräldraförening Pernilla Bertilsson 
Larv-Tråvad föräldraförening Roger Andersson 
Kvänum föräldraförening Karin Velander 
Torsgårdens förskola Jonas Birgersson 
Vedum föräldraförening Fredrik Oskarsson 
Vedum föräldraförening Veronica Pettersson 
Västra Parks föräldraförening Ingela Stigson 
 
Carl-Uno Olsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna! 

Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Inga anmärkningar fanns för det föregående mötesprotokollet. 

Information om gymnasiet 

Dagen innan Dialogforum var det öppet hus på Lagmansgymnasiet. Detta var 
samtidigt som kommunfullmäktige, flera av de folkvalda kunde därför inte närvara i 
full utsträckning. Det som hörts var dock att det var en god uppslutning av 
högstadieelever som besökte skolan samt att dessa fått ett gott intryck av 
verksamheten. 

Det har arbetats med den nya innebandyinriktningen som ska erbjudas på skolan och 
detta marknadsfördes under öppet hus. 

Inom Utbildning Skaraborg, som Vara kommun ingår i tillsammans med 14 andra 
kommuner, finns det diskussioner just nu på att eventuellt ta bort prislistan. Detta är 
en gemensam prislista för kommunerna med medel per elev och utbildning. Det är 
alltså denna prislista som ersättningen kommunerna emellan utgår ifrån, inte den 
egna kostnaden. Skulle prislistan försvinna blir det de faktiska kostnaderna som 
kommer att begäras av kommunerna. Detta befaras leda till att större kommuner som 
är nettosäljare inte har lika stora incitament att hålla ner kostnaderna. Det riskerar 
även att leda till att mindre gymnasieskolor med högre kostnader får mindre elever 
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från andra kommuner eftersom hemkommunerna kan försöka styra eleverna till 
billigare skolor. 

Rekryteringar 

Det har varit en tuff period gällande rekryteringar. Framförallt av rektorer. Just nu 
finns en tillförordnad rektor på Alléskolan som har aviserat att denne önskar avsluta 
rollen som rektor vid årsskiftet. Det pågår därför en rekrytering av ny rektor till 
denna skola. Nuvarande rektor på Nästegårdsskolan är för tillfället sjukskriven och 
där täcker utvecklingsledare upp som tillförordnad rektor. I Vedums skola och 
förskola har rektor/förskolechef valt att avsluta sin tjänst och därför pågår även 
rekrytering till denna tjänst. Bildningsförvaltningen centralt påverkas också av detta 
då personer som arbetar centralt behöver rycka in som stöd på de olika skolorna. 
Detta gör att utvecklingsarbetet stannar av. 

Många rektorer har aviserat att de har för mycket arbetsbelastning, både med mycket 
personalansvar samt andra arbetsuppgifter som hör till rektorsrollen. Det som 
belastar rektorerna mest anses vara personalombytet. Det upplevs ha skett en 
förändring i mentaliteten för många lärare. Där lärare förut arbetade en hel termin 
innan de tog nya arbeten har det nu inte blivit ovanligt med lärare som slutar under 
terminen. Detta gör det påfrestande för rektorerna och rekryteringsprocessen blir 
ständigt närvarande för dem. Det upplevs också ligga mycket administrativa uppgifter 
på rektorerna, som annan personal skulle kunna ta. 

På grund av den nuvarande situationen har bildningschef därför tagit fram ett förslag 
på en ny organisation för bildningsförvaltningen. Det har pågått ett arbete centralt 
för att se över vad ett rimligt chefsuppdrag innebär och bildningschef valde tidigare 
att avvakta tills denna var färdigställd. Men det har nu upplevts att det inte går att 
vänta längre.   

Tanken är att den tjänst som idag kallas för ledarstöd på skolorna görs om till 
biträdande rektorstjänster samt att detta stöd utökas personalmässigt sett till 
personalansvaret. En biträdande rektor ses mer som en karriärtjänst eftersom dessa 
kan gå rektorsutbildningen. Förhoppningen är att dessa tjänster ska ses som mer 
attraktiva samt att fler personal på plats kan vara reda att ta över rektorstjänst i 
framtiden.  

Även ansvaret för personalen ska ses över, där vissa chefer kommer att få mindre 
personal genom exempelvis att enheter delas. 

Budget 2017 

Bildningsnämnden har fått 5 miljoner kronor extra i sin ram inför 2017, vilket 
beslutades på kommunfullmäktige i november. Nämnden hade aviserat att det 
behövdes 6,1 miljoner extra inför året, vilket gör att det finns ett beräknat underskott 
på 1,1 miljoner som behöver lösas. 

Det har därför lämnats förslag på olika åtgärder för att få budget i balans under 2017 
till bildningsnämnden: 

- Höjning av kulturskoleavgiften från 500 kronor/termin till 600 
kronor/termin. Maxtaxa på 1 000 kr/familj kvarstår dock. 

- Engångsköpsbiljetter på badhuset höjs med 10 kronor. 
- Fritidsgården i Vedum flyttas till biblioteket, vars personal också får ansvar. 
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- Ett förslag var att stänga Nästegårdsbadet för allmänheten, men detta förslag 
går inte vidare. 

- Ett annat förslag var att minska föreningsbidragen med en halv miljon, men 
detta förslag går inte heller vidare då nämnden fick ett riktat tillskott för just 
detta. 

Det uppstår en fråga kring asylsökande. Antalet asylsökande har minskat på senare 
tid och flera boenden har varit tvungna att slås ihop. Just nu finns det 67 stycken 
asylsökande på gymnasiet och totalt finns det 24 personer som arbetar med dessa 
inom förvaltningen. Dock är inte samtliga heltidsanställda. 

Skolutredning för Larv/Tråvad 

Lokalutredare har redogjort för en förstudie kring lokalsituationen på skolorna i Larv 
och Tråvad. 

Slutsatsen är att vilket alternativ som än väljs kommer det att kosta en hel del enligt 
studien. Om skolorna skulle stängas kommer eleverna inte att få plats på någon 
annan skola utan dessa måste i såna fall byggas ut för flera miljoner. Om skolorna 
inte läggs ner behöver de renoveras, vilket också kommer att kosta ett flertal 
miljoner. En schablonberäkning visade att en renovering skulle gå på mellan 70-80 
miljoner kronor. Detta upplevs dock vara en orimlig summa som borde gå att få ner. 

Det är lokalen i Tråvad som har mest brister och kommer att kräva en ansenlig 
renovering. Larv upplevs vara i bättre skick och där kommer mindre omfattande 
renovering att behöva ske. 

I utredningen har det inte kommit fram vad som behövs extra för att Larv-Tråvad 
ska kunna ha en kvalitativ utredning. Detta är också en viktig aspekt att ta i 
beaktande då det är viktigt att utbildningen som bedrivs på skolorna är kvalitativa. 

En möjlighet är att bygga en ny skola och placera på en av orterna. Frågan är då om 
invånarna i den andra orten kommer att välja att gå i denna skola. Det tros att detta 
kommer att leda till att elever tappas och då är det inte relevant att bygga en helt ny 
skola där. 

Skulle skolorna läggas ner får det också andra konsekvenser än kostnaden att bygga 
ut en tredje skola. Vedum kan bli ett alternativ dit eleverna går, men då finns det inte 
plats för samtliga barn från Vedum på Alléskolan. Detta leder till att Alléskolan också 
behöver byggas ut. Samtidigt skulle det skapa problem för Nästegårdsskolan då 
elevantalet kommer att minska kraftigt där genom att Larv-Tråvadeleverna 
försvinner. 

Inga nya uppdrag gavs i och med presentationen av förstudien för nämnden. Nu 
kommer frågan att tas upp i respektive partigrupp för diskussion för att ett beslut ska 
kunna tas senare. 

Det ses som viktigt att även föräldraföreningen i Larv-Tråvad får inkomma med 
förslag och synpunkter. 

Övrigt 

Lokalbehov 

Det undras kring den nuvarande lokalsituationen för skolorna. 
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Just nu är upphandling för Torsgården ute och denna ska vara klar den 18 december. 
Tekniska förvaltningen har en tidsplan som följs. 

Utanför Nästegårdsskolan är det också trångt och förvaltningen har föreslagit att 
förskolan flyttar ut ur skolan samt att det ställs moduler utanför. 

För centrala Vara ska det placeras 4 moduler utanför Alléskolan samt 2 moduler vid 
Lagmansgymnasiet för Academy of Music and Business (AMB) räkning. 

Omklädningsrum på Nästegårdsskolan 

En fråga om omklädningsrummen på Nästegårdsskolan har inkommit. Just nu 
renoveras duscharna vid gymnastiksalarna i Kvänum och väggarna har kaklats om 
samt nya duschar har byggts. När badet i Kvänum renoverades valdes plastmatta 
istället för kakel, vilket gjort gott åt ljudnivån. Det önskar information om hur 
tankarna går vid renovering av omklädningsrum. 

Bildningschef har varit i kontakt med tekniska förvaltningen. Det är enhetschef och 
personal som inkommer med önskemål till tekniska förvaltningen på hur dessa vill ha 
det. Renoveringen på Nästegårdsskolan har därför gjorts enligt beställning. 

Brottsincidenter på skolorna 

Det ska ha varit slagsmål mellan personer på Nästegårdsskolan. Personerna har inte 
haft någon koppling till skolan och händelsen ska ha skett efter skoltid, vilket gjorde 
att personalen inte visste något om händelsen förutom att ett fönster hade förstörts 
vid händelsen. 

I Kvänum har en pojke rånats på sin väska när han gick till/från skolan och därför 
har Nästegårdsskolan gått ut med information där det rekomenderas att barn går i 
vuxens sällskap eller i grupp. 

Det informeras om att det även i Levene varit problem med stölder.  

Det brottsförebyggande rådet har just nu en dialog med polisen angående detta.  

 

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

 


