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Dialogforum 

Tid och plats 

Tid: 2017-02-07, kl. 18.00-19.35 

Plats: Sammanträdesrum Mäntsälää, kommunhuset 

Närvarande 

Bildningschef Yvonne Kjell 

Nämndsekreterare Per Kärnblad 

  

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

 Irené Karlsson (C), 1:e vice ordf. 

 Peter Jonsson (M) 2:e vice ordf. 

Föräldrarådsrepresentanter  

Torsgårdens förskola Alexandra Palm 

 Jonas Birgersson 

Kvänum föräldraförening Sandra Stridh 

Larv/Tråvad föräldraförening Roger Andersson 

Levene föräldraförening Pernilla Bertilsson 

Vedum föräldraförening Veronica Pettersson 

Västra Parks föräldraförening Ingela Stigson 

Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Inga anmärkningar finns för det föregående mötesprotokollet. 

Information från gymnasiet 

Omvalsperioden för gymnasiet är inte klar än, den kommer att vara över 2017-
05-15. Men efter den första valperioden ser det väldigt bra ut för 
Lagmansgymnasiet och både det tekniska programmet samt naturprogrammet 
kunde starta igen efter att inget intag gjordes under förra året till dessa 
program. 

För Academy of Music and Business (AMB) räknar deras rektor med ungefär 
30 sökande. Byggandet av lokaler för AMB kommer att ske på nuvarande 
parkering mot ringvägen. 
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Gällande lokalfrågor är det Fordon- och transportprogrammets samt Bygg- 
och anläggningsprogrammets lokaler som det undersöks om det kan finnas 
andra lokaler för. För Fordon- och transportprogrammet undersöks 
möjligheten att samla dem på ett ställe istället för att de är utspridda som idag. 

Skolutredning för Larv-Tråvad 

Ett beslut om vad som ska hända med Larv-Tråvads skolor är ännu inte tagit.  

Utredningsuppdraget ligger kvar och bildningschef har träffat 
föräldraföreningen i Larv-Tråvad för diskussion. Bildningschef har även fått i 
uppdrag från bildningsnämndens arbetsutskott att utreda om en friskola skulle 
vara villig att ta över driften av skolorna och hittills har Önums friskola 
tillfrågats men det upplevdes inte finnas något intresse från deras sida. Även 
fastighetschef är inblandad i ärendet och bildningschef träffar denne 
regelbundet för att diskutera frågan. 

Det största bekymret med Larv och Tråvads skolor upplevs vara dels 
lokaldelen men även personaldelen. För lokalerna krävs det mycket pengar för 
att rusta upp dem och det finns en risk att barnen inte kommer att gå kvar i 
Larv-Tråvad. För personaldelen upplevs det finnas ett problem med att många 
lärare idag vill vara på en stor skola då de kan ha kollegor i samma ämne. 
Många lärare som önskar arbeta på en mindre skola upplevs hellre vilja vara på 
en friskola. 

Reviderade läsårstider 2017/2018 

Det har skett en ändring i de tidigare beslutade läsårstiderna för läsåret 
2017/2018, det vill säga höstterminen 2017 och vårterminen 2018. 

I tidigare förslag låg påsklovet efter påsken, vilket nu har flyttats till före 
påsken. Det låg även en klämdag inplanerad som ordinarie skoldag, vilken nu 
har tagits bort. 

Dessa ändringar har delvis ändrat terminsstarten och sista terminsdagen. De 
nya tiderna finns publicerade på kommunens hemsida. 

Bildningsnämndens budget 2018 

Bildningsnämnden har fått ett besparingskrav på 1 procent inför budget 2018. 
Detta innebär cirka 3,7 miljoner kronor som ska sparas. I samband med 
besparingen är målet att inte dra ner på personaltätheten i förskolan eller 
grundskolan, vilket leder till att det är andra enheter inom 
bildningsförvaltningen som kommer att drabbas av sparkravet. 

Kulturenheten kommer att få en besparing på 1 miljon kronor, vilket troligtvis 
kommer att påverka öppettiderna för bibliotek och fritidsgårdar. 

Fritidsverksamheten kommer att spara 800 000 kronor, dessa har fått en 
förstärkning tidigare men del av denna tas bort nu. 

Gymnasiet kommer att spara 1 miljon kronor, men då elevantalet till 
Lagmansgymnasiet kommer att öka, och genom detta inkomsterna, väntas 
besparingen finansieras genom denna ökade intäkt. 
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Det kommer även att ske en besparing på central förvaltning på 1 miljon 
kronor. 

I samband med att budget behandlades äskade bildningsnämnden 30 miljoner 
extra investeringsmedel till Sprinten-projektet i syfte att få med de förändringar 
som Lagmansgymnasiet har önskat. 

Pågående lokalfrågor 

Ombyggnationen av Torsgårdsskolan pågår och ska förhoppningsvis vara 
påbörjad nu. Det har varit en upphandling av detta projekt vilket blev dyrare än 
vad som var planerat. Bildningsnämnden tog beslut om att fortsätta 
ombyggnationen trots den ökade kostnaden. Ombyggnationen beräknas vara 
färdigställd 2018. 

På Alléskolan börjar renoveringen av NO-salarna i sommar. För övriga behov 
finns det ett uppdrag från bildningsnämnden till förvaltningen att ta fram en 
prioriteringslista över de behov som finns. Det finns även föreläggande från 
Arbetsmiljöinspektionen om att det behöver ske en förbättring av lokalerna på 
skolan. 

Modulerna utanför förskolan i Kvänum är snart klara. Det kommer att bli två 
avdelningar som placeras här. 

För badhuset är det omklädningsrummen som är aktuella. Det är dock oklart 
när dessa ska vara färdigställda.  

Övriga frågor 

Det undras kring sommarsimskolor och om dessa ska vara gratis. Svaret från 
ledamöterna i bildningsnämnden är att detta kommer att vara gratis och 
bedrivas på Vara Badhus och Nästegårdsbadet. 

Information kring badhusparken efterfrågas. Svaret från ordförande är att det 
är invigning av parken 2017-05-18 samtidigt som förskolans dag sker. Det som 
är gjort i parken är bland annat en ny lekpark, boulebana, planteringar samt 
skateboardbana. Det enda som saknas som var planerat från början är ett torn. 

Föräldrarådsrepresentant frågar om badsjöbidrag för Levene badsjö. Enligt 
uppgift ska kommunen ha beslutat att inte ge bidrag till föreningen som driver 
badsjön. Svaret från ledamöterna i bildningsnämnden är att denna uppgift inte 
stämmer då bildningsnämnden har fortsatt att ge bidrag till föreningen som 
driver badsjön och att det i år skedde en ökning av bidraget. 

En fråga om ledighetsansökan för elever uppkommer. Det upplevs vara väldigt 
snett idag där vissa familjer kan få godkänt för en familjeresa medan andra inte 
får godkänt av samma anledning. Svaret från bildningschef är att endast rektor 
kan beslut om ledighet enligt skollagen och att det är stränga krav gällande att 
faktiskt bevilja ledighet under skoldagar. Dock kommer detta att ses över och 
information kommer att gå ut skriftligt i syfte att få till en likvärdighet mellan 
skolorna. 

Det undras om det finns en mobilpolicy för skolorna och om detta skulle 
behövas. Svaret från bildningschefen är att det idag inte finns en central 
mobilpolicy. Det är upp till varje enhet att ha en policy för detta ifall de anser 
att det inte funkar på deras enhet.  


