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Dialogforum 

Tid och plats 

Tid: 2019-01-16, kl. 18.00-19.30 

Plats: Sammanträdesrum Mäntsälää, kommunhuset Vara 

Närvarande 

Utredningssekreterare Per Kärnblad 

  

Bildningsnämndens arbetsutskott Peter Jonsson (M), ordf. 

 Magnus Fridén (C) 

 Carl-Uno Olsson (S) 

Föräldrarådsrepresentanter:  

Larv/Tråvad föräldraförening Roger Andersson 

Park/Torsgårdsskolans föräldraförening Teresa Kalisky 

Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Inga synpunkter på föregående protokoll. 

Presentation av nya arbetsutskottet 

Efter valet 2018 har bildningsnämnden ett nytt arbetsutskott, vilka medverkar 
på Dialogforum.  

Tidigare ledamot Peter Jonsson har blivit utskottets ordförande och tidigare 
ordförande Carl-Uno Olsson har blivit ledamot. Ny i utskottet är Magnus 
Fridén. 

Läkarintyg vid specialkost 

Förvaltningen har börjat diskutera eventuellt krav på läkarintyg vid specialkost. 
Detta är tänkt att gälla både för barn/elever samt personal vid måltider på 
förskolan eller skolan. 

Anledningen till förslaget är att kommunens kostenhet har sett en kraftig 
ökning av önskemål om specialkost fastän det kanske inte finns ett faktiskt 
behov av detta för vissa. Idag finns det runt 200 barn/elever som har 
specialkost. 

Det slutgiltiga beslutet kommer att tas av bildningsnämnden. 
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Nuläge kring droganvändning på kommunens skolor 

Det har noterats en ökad problematik kring droganvändning på kommunens 
skolor, något som bland annat har belysts i media. Ett fåtal elever som har varit 
påverkade eller haft innehav av droger har identifierats och polisen har varit 
iblandad. 

Vissa har riktat kritik mot att kommunen inte har gått ut med information 
kring den aktuella situationen. Efter detta har information gått ut till 
vårdnadshavare på bland annat Alléskolan kring vilka insatser som görs på 
skolan. 

Kommunen använder sig av drogförebyggare Håkan Fransson i det 
förebyggande arbetet mot droger.  

Pågående lokalfrågor 

Larv-Tråvad 

En förstudie för ombyggnation av Larvs skola samt Tråvads förskola och skola 
har pågått under en tid under ledning av rektor på skolan.  

Denna förstudie har nu presenteras för bildningsnämnden med en total 
beräknad investeringskostnad på 103 miljoner kronor (77 miljoner för Tråvad 
och 26 miljoner för Larv). Detta ansågs som en för stor kostnad och 
förvaltningen fick tillbaka ärendet med uppdrag att ta fram ett förslag för på 
maximalt 65 miljoner kronor. Eventuella brister i arbetsmiljö och lärmiljö med 
anledning av den lägre kostnaden ska särskilt redovisas. 

Den reviderade förstudien ska presenteras på ett framtida arbetsutskott. 

Anpassning av Pentahallen 

Med anledning av ett allt större behov från kommunens skolor för att använda 
Pentahallen i skolidrott har det funnits ett behov att anpassa lokalen för detta.  

Bland annat har det önskats att hallen ska kunna delas på två delar med någon 
form av avskiljningsvägg som kan isolera ljudet från den andra halvan. Detta 
för att kunna bedriva skolidrott på båda planhalvorna samtidigt. Den 
beräknande kostnaden för denna åtgärd är 1 miljon kronor. Med tanke på 
kostnaden har arbetsutskottet efterfrågat mätningar som visar att ljudet är ett 
problem som kan lösas med en avskiljningsvägg samt att förvaltningen tar fram 
förslag på sätt att skilja av salen på. 

Andra behov är att salen ska tillföras inventarier för skolidrott samt ett förråd 
för skolans material. Detta har arbetsutskottet beslutet att gå vidare med. 

Något som komplicerar anpassningen är att Pentahallen inte är kommunens 
byggnad. Det har dock föreslagits att den stiftelse som äger hallen ska ansvara 
för byggandet men att Vara kommun ska stå kostnaden genom en ökad hyra 
under en 10-årsperiod. 

Övriga frågor 

Olämpligt mobilanvändande 
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Park- och Torsgårdsskolans föräldraförening lyfter att det behöver genomföras 
åtgärder mot vissa elevers olämpliga mobilanvändande, exempelvis 
fotografering i omklädningsrummen. 

Ordförande svarar att det nu finns ett förbud mot mobiler i 
omklädningsrummen för att motverka olämplig fotografering. 

Skolkatalog 

Park- och Torsgårdsskolans föräldraförening meddelar att de har haft bra en 
diskussion kring skolkatalog på deras skolor med ansvarig rektor. Detta efter 
att skolorna inte själva ger ut skolkataloger längre. Vid tidigare Dialogforum 
har det lyfts att föräldraföreningar kan vara villiga att ordna denna 
fotografering istället. 

Efter att ha rådfrågat kommunjuristen slutade diskussionen i att 
föräldraföreningen valde att inte genomföra någon skolfotografering. 
Anledningen till beslutet är att det krävdes en stor administration till 
fotograferingen samt att det fanns en problematik kring elever med skyddad 
identitet som inte får känna sig utpekade eller riskera att få sin identitet röjd. 

Cykelväg mellan Parkskolan och Torsgårdsskolan 

Park- och Torsgårdsskolans föräldraförening informerar om att de har lämnat 
en skrivelse till tekniska förvaltningen om att de önskar en cykelväg mellan 
Parkskolan och Torsgårdsskolan. 

Ansökningsperioden för gymnasieskolan 

Ordförande informerar om pågående ansökningsperiod för gymnasiet. Vid 
tillfället fanns det 75 förstahandssökande till Lagmansgymnasiet, vilket var med 
än vad som fanns för Skara, Falköping och Tidaholm.  

Det har även varit mycket mer besökande på det Öppet Hus som anordnades 
av Lagmansgymnasiet jämfört med tidigare år. I media har det även funnits en 
positiv bild av Lagmansgymnasiet, bland annat har P4 Skaraborg rapporterat 
att det är det gymnasium som överlägset har vuxit mest procentuellt sett under 
de senaste åren. 

Den första valperioden till gymnasiet kommer att avslutas den 1 februari. 


