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Dialogforum 

Tid och plats 

Tid: 2020-02-18, kl. 16.30-18.10 

Plats: Sammanträdesrum Mäntsälää, kommunhuset Vara 

Närvarande 

Utredningssekreterare Per Kärnblad 

  

Bildningsnämndens arbetsutskott Peter Jonsson (M), ordf. 

 Magnus Fridén (C) 

 Carl-Uno Olsson (S) 

Föräldrarådsrepresentanter:  

Alléskolans föräldraförening Kajsa Karlsson 

Arentorp föräldraförening Åsa Sandberg 

Kvänums föräldraförening Sandra Stridh 

Larv/Tråvad föräldraförening Roger Andersson 

Levene föräldraförening Frida Fahlgren 

Ansökningssiffror till Lagmansgymnasiet (1:a valperioden) 

Ansökningssiffror för Lagmansgymnasiet ser efter första valperioden ut enligt 
följande jämfört med 2019: 

Program 

Sökande 

2019 

Sökande 

2020 Förändring 

Barn- och fritidsprogrammet 15 10 -5 

Bygg- och 

anläggningsprogrammet 

4 13 +9 

Ekonomiprogrammet 12 26 +14 

El- och energiprogrammet 20 20 0 

Fordons- och 

transportprogrammet 

18 26 +8 

Industritekniska programmet 24 16 -8 

Naturvetenskapsprogrammet 12 10 -2 

Samhällsvetenskapsprogrammet 6 19         +13 

Teknikprogrammet 19 14 -5 

Totalt 130 154 +24 
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Med anledning av de goda söksiffrorna kommer samtliga program att starta 
och antalet platser på ekonomiprogrammet kommer att utökas från 24 till 26 
platser. 

En andra valperiod kommer nu att ske mellan 2020-04-15 och 2020-05-15. 

Kameraövervakning på högstadieskolor 

Bildningsnämnden har för några år sedan lyft ett behov av kameraövervakning 
utomhus vid kommunens skolor. Detta på grund av skadegörelse som kostade 
väldigt mycket för kommunen. Efter att ha undersökt detta har förvaltningen 
snarare sett ett behov av att det behövs kameraövervakning inomhus på vissa 
av kommunens skolor för att stoppa skadegörelse.  

En konsekvensbedömning av att sätta upp kameror inomhus på skolor har 
därför gjorts. Som ett pilotprojekt för detta har Alléskolan valts ut. 
Bildningsnämndens arbetsutskott har ansett att positiva effekter av att sätta 
upp kameraövervakning inomhus överväger eventuella negativa konsekvenser 
och har därför valt att föreslå nämnden att kameraövervakning ska ske 
inomhus på Alléskolan. Innan kameraövervakning sker behöver dock 
kommunfullmäktige fatta ett principbeslut om att kameraövervakning ska få 
ske på kommunens fastigheter. 

I samband med detta har det fattats beslut om att det även ska en 
konsekvensbedömning av utomhusbevakning på ex. Nästegårdsskolan. 

Pågående lokalfrågor 

Alléskolans kök 

Efter en inspektion av Miljö- och byggnadsnämnden har det riktats 8 
anmärkningar mot Alléskolans kök. Av dessa har 7 av anmärkningarna var lätt 
att åtgärda, men den 8:e anmärkningen gällde att köket helt enkelt var för 
gammalt och slitet. 

Med anledning av den sista anmärkningen har det beslutats att Alléskolans kök 
ska brytas ut från projektet kring renoveringsbehov på hela skolan. Detta för 
att köket ska renoveras snabbare. 

Under 2021/2022 ska ett nytt kök vara färdigt. Projektet bedöms kosta cirka 
10-15 miljoner kr.  

Renovering av Alléskolan/Nästegårdsskolan 

Det har genomförts en förstudie kring att åtgärda renoveringsbehov på 
Alléskolan och Nästegårdsskolan. Denna studie visade på en kostnad på cirka 
190 miljoner kronor att renovera skolorna. Detta har legat över den budget 
som Kommunfullmäktige avsatt för projektet och en diskussion sker därför 
kring hur projektet ska gå vidare. 

Ombyggnation av Västra skolan till förskola 

Det kommer att gå ut ett förfrågningsunderlag till entreprenörer kring 
ombyggnationen av Västra skolan till förskola i februari 2020. 
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Det kommer att vara 100 platser på förskolan, vilket är en ökning från de 40 
platser som idag finns i moduler utanför skolan. 

Innan ombyggnationen är slutförd är tanken att den så kallade ”Gula villan” 
ska börja byggas om för att barn ska kunna flytta in där medan projektet 
färdigställs. 

Ombyggnationen beräknas vara färdigställd till årskiftet 2021. 

Ombyggnation Tråvads skola 

Ett förfrågningsunderlag har den 31 januari gått ut till entreprenörer för en 
ombyggnation av Tråvads skola. ut sista januari för upphandling av projektet. 
Förfrågningsunderlaget går ut den 3 mars varpå tekniska förvaltningen 
kommer att utvärdera de inkomna anbuden. 

Planerad byggstart är i maj 2020. 

Nya lokaler för Bygg- och anläggningsprogrammet 

Det har beslutats att den så kallade Svevia-tomten ska byggas om till lokaler för 
Lagmansgymnasiets Bygg- och anläggningsprogram. Tomten ligger bakom 
Lagmansgymnasiet och tanken är att samla programmet tillsammans med 
övriga program på skolan. 

När ombyggnationen är klar kommer Bygg- och anläggningsprogrammet att 
flytta från nuvarande hyrda lokaler till Svevia-tomten. Detta blir ingen större 
kostnad för kommunen då kommunen slipper externa hyreskostnader. 

Bakom Lagmansgymnasiet finns Svevia-tomten. Denna har kommunen köpt  

Ombyggnationen beräknas vara färdigställd till vårterminen 2022. 

Tillbyggnad av Kvänums förskola 

Det  har beslutats om en tilllbyggnation av Kvänums förskola. Idag finns det 
80 platser på förskolan samt 60 platser i moduler. Modulplatserna används 
dock inte i full utsträckning och tillbyggnationen kommer därför att innefatta 
40 ytterligare platser, för totalt 120 platser på förskolan efter att modulerna 
avslutats. 

Planerad inflyttning kommer att ske under hösten 2021. 

Nytt datum för Dialogforum i maj 

Det tidigare inplanerade Dialogforumet i maj kommer att flyttas till 2020-05-14 
kl. 16.30. 

Övriga frågor 

Engagemang för föräldraföreningar i kommunen 

Det lyfts en diskussion kring hur skolan och föräldraföreningarna kan stötta 
varandra.  

Föräldraföreningarna lyfter att de upplever att rektorerna inte har tid och 
möjlighet för att engagera sig i föräldraföreningarna. 

Bildningschef förstår problematiken och just rektorers ansvar är även något 
som arbetsmiljöverket har haft synpunkter på och önskat att de ska få mindre 
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ansvar. Men han kommer att ta synpunkten till grundskolechefen för att se 
över om något kan göras. 

Rektor Arentorp-Levene 

Tidigare rektor i Arentorp-Levene har avslutat sin tjänst. Som tillförordnad 
rektor har tidigare pensionerad rektor Anna-Lena Klasson gått in och hon 
kommer att finnas på plats tills sommaren. Rekrytering för ny ordinarie rektor 
kommer att inledas inom kort. 

Eventuell start av den fristående Broholmsskolan 

Den fristående Broholmsskolan har förmodligen ansökt hos Skolinspektionen 
om att få starta en ny friskola i kommunen. Det är Skolinspektionen som 
beslutar om fristående grundskolor ska få tillstånd att bedriva undervisning 
men kommunen samt närliggande kommuner kommer att få en remiss från 
Skolinspektionen där kommunen ges tillfälle att yttra sig. 

 


