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Dialogforum 

Tid och plats 

Tid: 2018-05-30, kl. 18.00-19.44 

Plats: Sammanträdesrum Mäntsälää, kommunhuset 

Närvarande 

Bildningschef Yvonne Kjell 

Tillträdande bildningschef Anna-Lena Klasson 

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  

Torsgårdens förskola Jonas Birgersson 

Kvänum föräldraförening Sandra Stridh 

Vedum föräldraförening Susanne Lundgren 

Västra Parks föräldraförening Teresa Kalisky 

Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Inga anmärkningar finns för det föregående mötesprotokollet. 

Information från gymnasiet 

Omvalsperioden till gymnasieskolor är nu avslutad. Efter omvalsperioden 
fanns det totalt 155 förstahandssökande till Lagmansgymnasiet (inklusive 
programinriktat individuellt val). Detta kan jämföras med den första 
valperioden då det var 132 förstavalssökande.  

För industriprogrammet ökade antalet sökande med 50 procent sedan den 
första valperioden och det fanns lika många sökande som platser. Anledningen 
till ökningen beräknas vara en ny lärlingsvariant på programmet där eleven får 
en lärlingsplats på ett företag med 7 000 kronor i lön per månad. Detta innebär 
att eleven studerar en del av tiden och arbetar en del av tiden. Förhoppningen 
är att fler program kommer att kunna erbjuda denna typ av inriktning i 
framtiden. 
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Det har varit en bra fördelning på antalet sökande till programmen och det 
kommer att bli ett bra elevantal i samtliga klasser. 

Pågående lokalfrågor 

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. 

Förhoppningen är att fokus först ska ligga på Tråvad för att renovering sedan 
ska starta i Larv. Detta då de behövda åtgärderna är mer akuta i Tråvad. 

För båda projekten har det påbörjats en förstudie där mera exakta kostnader 
kommer att tas fram. En grupp bestående av representanter från 
bildningsförvaltningen och tekniska förvaltningen. När denna förstudie 
beräknas vara klar går inte att säga i dagsläget. 

Västra förskolan 

Det kommer att ske en omställning av Västra skolan till en förskola, något som 
idag kallas för Västra förskolan även om namnet inte är bestämt än. 

En delrapport av förstudien har getts till bildningsnämndens arbetsutskott. I 
denna pekas det på flera behov för att anpassa lokalerna till 
förskoleverksamhet, såsom exempelvis ljuddämpningar, material för barn, 
golvvärme och fönsteranpassningar.  

Förstudien kommer att färdigställas för slutgiltig behandling på 
bildningsnämndens arbetsutskott direkt efter sommaren. 

Alléskolan 

Det har skett en behovsanalys kring vilka renoveringsbehov som finns på 
Alléskolan av rektor. Denna har presenterats på bildningsnämndens 
arbetsutskott och förslaget är att gå vidare med en förstudie där en 
kostnadsbild av renoveringsåtgärder ska tas fram. 

Angående tidigare föreläggande från Arbetsmiljöverket om att luftflöden på 
Alléskolan ska mätas har en mätning nu genomförts. I mätningarna har det inte 
identifierats några problem med ventilationen. Svaret till Arbetsmiljöverket 
kommer att gå iväg efter att kommunjurist och berörda i 
bildningsförvaltningen och tekniska förvaltningen gett sitt godkännande till 
svaret. 

Renoveringen av NO-salarna på Alléskolan har dragit ut på tiden och kommer 
inte att vara klar i tid till den planerade tiden. Konsekvenserna av detta är inte 
klara ännu. 

Anpassning av Pentahallen 

I samband med att Torsgårdsskolan blir färdigställd kommer det att bli väldigt 
trång på Pentahallen i och med att fler elever behöver nyttja hallen för 
idrottslektioner. 



VARA KOMMUN  sid 3 (4) 

 

 

 

 

 

När beslut togs om Torsgårdsskolan ansåg inte Pentahallen att det skulle vara 
några problem med att det tillkom fler elever i hallen, men efter detta har det 
även tillkommit elever från den fristående gymnasieskolan Academy of Music 
and Business (AMB) samt andra friskolor i kommunen. 

Det finns därför en önskan om att kunna dela på salen med en skiljevägg från 
golv till läktare för att kunna bedriva idrottslektioner för två grupper samtidigt. 
Samtidigt finns det ett behov av vissa inventarier i hallen för att anpassa den 
mer till skolidrott och inte bara bollsport.  

En förstudie kring behoven av anpassningar har presenterats på 
bildningsnämndens arbetsutskott. Det finns dock ett problem i att det inte är 
kommunen som äger hallen och det blir svårt för kommunen att investera i en 
byggnad som de inte äger. En diskussion pågår därför med föreningen som 
äger hallen kring hur investeringen kan göras. 

Övriga frågor 

Ny bildningschef 

Yvonne Kjell, nuvarande bildningschef, har fått en ny tjänst inom Västra 
Götalandsregionen som förvaltningschef för naturbruksförvaltningen. Hon 
kommer då att vara placerad i Skövde, där hon också bor. På grund av detta 
har hon valt att avsluta sin tjänst som bildningschef i Vara kommun från och 
med början av juni. 

Anna-Lena Klasson, nuvarande förskolechef/rektor i Arentorp, kommer att gå 
in som tillförordnad bildningschef under sommaren. Hon kommer att ha 
tjänsten från den 11 juni fram till att ny ordinarie bildningschef är på plats efter 
sommaren. 

Djeno Mahic kommer att tillträda som ny ordinarie bildningschef i Vara 
kommun från och med den 28 augusti. Han kommer från en tjänst som rektor 
på grundskolan Kronan i Trollhättan kommun och bor i Alingsås. Förutom att 
ha varit rektor på en grundskola har han även erfarenhet från både förskolan 
och gymnasiet. 

Förskolechef/Rektor i Levene 

Frida Skoog, nuvarande förskolechef/rektor i Levene, har valt att avsluta sin 
tjänst i kommunen. Hon kommer istället att börja som förskolechef på Vara 
pastorats friförskolor i kommunen. Rekrytering av ny förskolechef/rektor 
kommer att starta snarast under sommaren. 

Konstverket Livets Flöde samt Badhusparken 

Det undras kring vilken bestämmanderätt konstnären har vid hantering och 
skötsel av konstverket Livets Flöde på Nästegårdsskolan samt Badhusparken i 
Vara tätort. 

Bildningsnämndens ordförande svarar att tekniska förvaltningen håller på att 
utreda vilken gräns det finns i avtalen och vad som är konstnärernas rätt att 
bestämma. 

Västra Parks föräldraförening 
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Representant från Västra Park meddelar att dess stadgar kommer att ändras 
och att dess namn kommer att ändras till Park och Torsgårdsskolans 
föräldraförening. 

Föreningen lyfter även en önskan om att cykelvägen längs Johan Brinksgatan 
delas av så att det blir en tydlig cykelväg och en tydlig gångväg. 
Bildningsnämndens ordförande svarar att detta är en fråga för tekniska 
förvaltningen och att önskemålet bör lyftas till dem. 

Lars-Andersgårdens stiftelse 

Representant från Vedums föräldraförening lyfter en fråga om användandet av 
medlen från Lars-Andersgårdens stiftelse. De önskar möjlighet kunna använda 
pengarna själva. 

Bildningsnämndens ordförande svarar att detta har diskuterats och att en 
lösning har nåtts. Det ska vara möjligt att söka medel ur fonden som tidigare, 
men att det kommer vara Vara kommun som förvaltar detta. 


