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Dialogforum 

Tid och plats 

Tid: 2017-09-12, kl. 18.00-19.02 

Plats: Sammanträdesrum Mäntsälää, kommunhuset 

Närvarande 

Bildningschef Yvonne Kjell 

Utredningssekreterare Per Kärnblad 

  

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

 Peter Jonsson (M) 2:e vice ordf. 

Föräldrarådsrepresentanter  

Torsgårdens förskola Alexandra Palm 

 Jonas Birgersson 

Kvänum föräldraförening Karin Velander 

Larv/Tråvad föräldraförening Roger Andersson 

Levene föräldraförening Pernilla Bertilsson 

Vedum föräldraförening Veronica Pettersson 

Västra Parks föräldraförening Teresa Kalisky 

Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Inga anmärkningar finns för det föregående mötesprotokollet. 

Information från gymnasiet 

Det har varit ett väldigt bra söktryck på Lagmansgymnasiet detta år. Senaste 
siffran var runt 165 elever som börjat i första årskursen på Lagmansgymnasiet. 
Detta är en kraftig ökning från förra året och samtliga program har kunnat 
starta detta år; inklusive tekniska programmet samt 
naturvetenskapsprogrammet som inte hade något intag förra året. 

För Academy of Music and Business (AMB) var de senaste siffrorna runt 32 
elever där 16 kommer från Skaraborg medan 16 kommer från andra 
kommuner i Sverige. Det upplevs att samarbetet mellan Lagmansgymnasiet 
och AMB fungerar bra. 



VARA KOMMUN  sid 2 (3) 

 

 

 

 

 

Även en del vuxenstuderande har börjat på Lagmansgymnasiet. De studerar 
egentligen på Campus Västra Skaraborg, som har sitt säte i Lidköping, men har 
blivit placerade i Vara. Det är runt 10 stycken av dessa detta år och de börjar i 
mån av plats på Lagmansgymnasiet. 

Sprinten-projektet har dragit igång och detta kommer självklart påverka 
gymnasiet då det är i anslutning till detta som byggarbetet kommer att ske. 
Förhoppningen är att det ska bli minimal påverkan på Lagmansgymnasiet, men 
det kommer självklart att märkas att det sker ett byggnadsarbete. 

Skolutredning för Larv-Tråvad 

På bildningsnämndens senaste arbetsutskott har en kostnadsberäkning av Larv-
Tråvads föräldraförenings förslag om ombyggnation av skolorna presenterats. 
Efter detta har det blivit ett fortsatt utredningsuppdrag till förvaltningen där en 
anpassat förslag baserat på föräldraföreningens förslag ska tas fram. 

Bildningschef har varit i kontakt med friskolor i kommunen för att undersöka 
intresse för att ta över driften av Larv och Tråvads skolor. Önums friskola har 
meddelat att de inte var intresserade medan Jungs friskola tog lite längre tid på 
sig innan de till slut svarade nej. Det upplevs att Jungs friskola hade varit 
intresserade om Larv-Tråvads föräldraförening hade varit med i arbetet. Larv-
Tråvads föräldraförening anser dock inte att de fått en tydlig förfrågan om 
detta och kommer att ta kontakt med Jungs friskola. 

När det gäller ombyggnation är det just nu prioriterat med andra åtgärder, 
såsom Torsgårdsskolans ombyggnation, och fastighetsenheten har väldigt 
mycket att göra. 

Pågående lokalfrågor 

Torsgårdsskolan 

Ombyggnationen av Torsgårdsskolan har blivit försenad. Det har tidigare varit 
sagt att inflyttning skulle ske innan höstterminen 2018. Nu kommer 
slutbesiktning att ske vecka 44 under 2018, vilket är mitt i höstterminen. Detta 
gör att inflyttning kommer att ske under början av 2019 då slutgiltig flytt inte 
kan ske samtidigt som det bedrivs studier på skolan. Tanken är att flytten av 
material kommer att ske löpande efter vecka 44 och att personalen inte ska 
behöva stressa. 

Under tiden som Torsgårdsskolan inte står klar kommer eleverna från Västra 
Park att använda sig av en av de moduler som egentligen skulle användas för 
Alléskolan i samband med renovering på denna skola. 

För förskolans del kan det skapas problem i och med förseningen. Men där har 
bildningsnämndens arbetsutskott gett ett uppdrag till förvaltningen att 
undersöka vilka ersättningslokaler som finns tillgängliga. Förhoppningen är att 
folk i centrala Vara ska kunna få en förskoleplats i centralorten. 

En fråga uppkommer ifall det efter sommaren inte skulle vara möjligt att sätta 
in mer resurser och människor för att snabba på arbetet istället för att det ska 
kosta för att det tar längre tid. Bildningschef kommer att undersöka frågan med 
tekniska förvaltningen. 
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Sprinten 

Byggnationen i samband med Sprinten-projektet har nu dragit igång. Det första 
som kommer att färdigställas är Academy of Music and Business (AMB) 
lokaler. Efter detta ska Konserthusets ”blackbox” färdigställas. 

Kvänum 

Det undras över om salarna för Nästegårdsskolan är färdigställda. 
Bildningschef svarar att just detta har hon dålig koll på just nu, men att hon 
antar att de är inflyttningsklara. 

Fordons- och transportprogrammet/Bygg- och anläggningsprogrammet 

Lokaler för fordons- och transportprogrammet samt bygg- och 
anläggningsprogrammet har behandlats på den förra bildningsnämnden. 
Kommunen har köpt Svevia-tomten och dessa har bildningsnämnden önskat 
använda till något av programmet på Lagmansgymnasiet. 

Bygg- och anläggningsprogrammets lokaler anses väldigt slitna samtidigt som 
fordons- och transportprogrammet behöver en ny tomt. 

Det ses som positivt om Lagmansgymnasiet kan använda Svevia-tomten för 
sin verksamhet på grund av dess närhet till gymnasiet. Idag är det ovanligt att 
samtliga program för en gymnasieskola ligger samlade på ett ställe och det ses 
om en konkurrensfördel om Lagmansgymnasiet skulle lyckas med detta. 

Övriga frågor 

Rektorer 

Det undras över hur situationen ser ut när det gäller rektorer.  

Bildningschef svarar att tidigare rektor på Nästegårdsskolan sade upp sig under 
förra terminen och då klev biträdande rektor, Per Lundh, in som rektor. Han 
har i sin tur ny anställt en ny biträdande rektor, Anna Benedetto, som kommer 
från en rektorstjänst i Mariestads kommun. Det kommer dock dröja till slutet 
av november innan den nya biträdande rektorn är på plats. 

I Vedum fanns det en ny rektor på plats innan sommaren. Denna valde dock 
att avsluta sin tjänst under sommaren, vilket överraskade både bildningschef 
och personal. Utvecklingsledare Åsa Kåryd har gått in som tillförordnad rektor 
och annons har gått ut för ny ordinarie rektor. Vid mötet var det dock ett dåligt 
söktryck på denna tjänst och det antogs att annonsen skulle förlängas. Det 
kommer dock ta tid för att en ny rektor ska kunna komma på plats. 

I Levene har Frida Skoog kommit tillbaka som ordinarie förskolechef/rektor 
och hon kommer att samarbeta med tillförordnad förskolechef/rektor Mats 
Johnsson till dess att hon arbetar heltid igen. 


