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Dialogforum 

Tid och plats 

Tid: 2018-03-13, kl. 18.00-19.00 

Plats: Sammanträdesrum Mäntsälää, kommunhuset 

Närvarande 

Bildningschef Yvonne Kjell 

Utredningssekreterare Per Kärnblad 

  

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

 Iréne Karlsson (C), 1:e vice ordf. 

 Peter Jonsson (M) 2:e vice ordf. 

Föräldrarådsrepresentanter  

Kvänum föräldraförening Sandra Stridh 

Larv/Tråvad föräldraförening Roger Andersson 

Levene föräldraförening Pernilla Bertilsson 

Vedum föräldraförening Susanne Lundgren 

Västra Parks föräldraförening Fredrik Borg 

Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Inga anmärkningar finns för det föregående mötesprotokollet. 

Information från gymnasiet 

Den första valperioden till gymnasiet är nu klart. Till Lagmansgymnasiet fanns 
det efter denna period 132 förstavalssökande, varav 35 är sökande från andra 
kommuner. 

Förra året var det 125 förstavalssökande efter samma period och då var det en 
större årskull, så det har varit en klar förbättring i antalet sökande. 

Samtliga program kommer på Lagmansgymnasiet kommer att starta och det 
bedöms bli bra grupper på samtliga av dessa. 

För det fristående gymnasiet Academy of Music and Business (AMB) fanns det 
efter första valperioden totalt 44 sökande, varav 20 var förstavalssökande. 
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Studentbalen kommer att ske på Lumber och Karle detta år, till skillnad från 
Bjertorps slott som stått som värd tidigare. Det finns en förhoppning att detta 
ska leda till att fler elever från Kvänum söker till Lagmansgymnasiet genom 
detta då firandet kommer att ske i centrala Kvänum. 

Larv-Tråvad 

Bildningsnämnden har tagit ett inriktningsbeslut om att det ska bli en 
nybyggnation av Tråvads skola till en F-3 skola. Den kommer att byggas ut 
mot nuvarande grusplan och ska efter ombyggnationen ha plats för 70 barn. 

Larvs skola ska renoveras och bli en 4-6 skola, jämfört med tidigare 3-6 skola. 
Det kommer inte att ske någon omfattande tillbyggnad av skolan då det 
kommer att bli en mindre årskull där. 

För båda projekten har det påbörjats en förstudie där mera exakta kostnader 
kommer att tas fram. När denna förstudie beräknas vara klar går inte att säga i 
dagsläget- 

Pågående lokalfrågor 

Flera projekt har blivit fördröjda på grund av att akuta projekt kommit emellan. 
Det har exempelvis behövts akuta åtgärder för Kvänums förskola där köket 
har varit för litet. Behoven har även varit stora i centrala Vara och där har 
bland annat byggnationen av Academy of Music and Business (AMB) lokaler 
varit prioriterade då de behöver vara klara till terminsstart HT 2018. 

I övrigt finns det stora behov på bildningsnämndens lokaler  

Just nu pågår renovering av kemisalar på Alléskolan och dessa ska vara klara 
efter sommaren. 

Ett projekt för omställning av Västra skolan till förskolelokaler är också 
påbörjat. 

Köket på Nästegårdsskolan är också planerat att förbättras samt skolans 
skolgård där bland annat dränering kommer att åtgärdas. 

Arbetsmiljöinspektion på Alléskolan 

Det har skett en arbetsmiljöinspektion på Alléskolan. Personalen har i inevjuer 
uppgett att de anser att det är dålig luft på skolan och Arbetsmiljöverket har då 
krävt att mätningar ska genomföras för att säkerställa att luftkvalité är bra.  

Tekniska förvaltningen har genomfört mätningar för att säkerställa luftkvalitén, 
men det har inte varit den mätning som Arbetsmiljöverket efterfrågat. På 
grund av detta riktade Arbetsmiljöverket ett föreläggande med vite mot 
kommunen att genomföra den begärda mätningen. Detta ska ha genomförts 
innan terminsstarten HT 2018. 

Övriga frågor 

Förskolans dag 

Föräldrarådsrepresentant undrar kring om det kommer att bli någon 
Förskolans dag i år igen. Förra året var det en gemensam dag för samtliga 
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förskolor i samband med invigningen av badhusparken. Det önskas att 
förskolans dag sker på respektive enhet istället för på ett ställe. 

Bildningschef meddelar att det är förskolenätverket som beslutar om 
förskolans dag men att synpunkten tas med. 

Ny tjänst för bildningschef 

Bildningschef meddelar att hon har fått en ny tjänst på Västra 
Götalandsregionen där hon kommer att bli chef för naturbruksförvaltningen, 
där bland annat naturbruksskolorna finns. 

Hon kommer att tillträda den nya tjänsten i början av juni. Annonseringen 
efter ny bildningschef kommer att ske snarast men troligtvis kommer det att bli 
en tillförordnad bildningschef under sommaren. 


