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Dialogforum 

Tid och plats 

Tid: 2021-02-10, kl. 16:30-17:44 

Plats: Distansmöte via Skype 

Närvarande 

Bildningschef André Essebro 

Utredningssekreterare Per Kärnblad 

  

Bildningsnämndens arbetsutskott Peter Jonsson (M), ordf. 

 Magnus Fridén (C) 

Föräldrarådsrepresentanter:  

Park- Torsgårdsskolans föräldraförening Erika Olsson 

Park- Torsgårdsskolans föräldraförening Sara Bäcklund 

Kvänums föräldraförening Sandra Stridh 

Larv/Tråvad föräldraförening Roger Andersson 

Aktuellt kring covid-19 inom utbildningsverksamheten 

Inom kultur och fritid har biblioteken öppnats upp efter att ha varit stängda 
för allmänheten sedan innan årsskiftet. Sedan den 8 februari tillåts kortare 
besök av besökare på upp till 20 minuter.  

För baden har det också öppnats mer efter tidigare restriktioner och nu tillåts 
barn och ungdomar födda 2002 eller senare. För barn yngre än 12 år får även 
en vuxen närvara. 

Kulturskolan håller fortsatt öppet på med vissa anpassningar i form av digitala 
kurser. 

På förskolan och grundskolans låg- och mellanstadium har det inte skett några 
restriktioner förutom anpassningar inom verksamheten för att minska 
smittspridning. 

För högstadiet kommer det vara en årskurs inne i taget per vecka till och med 
vecka 8. Nytt beslut gällande högstadierna kommer att komma under vecka 8. 

På gymnasiet sker en kombinerad distans- och närundervisning med max 20 
procent elever på plats samtidigt. Förhoppningen är att kunna ha en årskurs 



VARA KOMMUN  sid 2 (4) 

 

 

 

 

 

inne samtidigt per vecka på gymnasiet, men beslut kring detta kommer att tas 
under vecka 8. 

När det gäller smittspridningen har det inte funnits några bekräftade fall inom 
skolverksamheten på ett tag nu. Generellt sett är det en låg smittspridning 
inom Vara kommun. 

En generell problematik är att nationella direktiv kommer med väldigt dålig 
framförhållning, vilket gör att även kommunens beslut kring restriktioner 
kommer med kort varsel. Nationella direktiv och rekommendationer för 
nästkommande vecka brukar meddelas på torsdagen sedan behöver både 
regionala myndigheter och kommunen tolka de nationella direktiven och gå ut 
med information om beslut på fredagen. 

Ansökningssiffror till Lagmansgymnasiet 

Den första valperioden för gymnasiets läsårsstart 2021/2022 avslutades den 1 
februari. Ansökningssiffrorna för förstavalssökande på Lagmansgymnasiet såg 
ut enligt följande, jämfört med samma siffror för första valperioden 2020: 

Program 
Sökande 

2020 
Sökande 

2021 Förändring 

Barn- och fritidsprogrammet 10 6 -4 
Bygg- och anläggningsprogrammet 13 14 +1 
Ekonomiprogrammet 26 13 -13 
El- och energiprogrammet 20 8 -12 
Fordons- och transportprogrammet 26 18 -8 
Industritekniska programmet 16 6 -10 
Naturvetenskapsprogrammet 10 15 +5 
Samhällsvetenskapsprogrammet 19 8 -11 
Teknikprogrammet 14 16 +2 

Totalt 154 104 -50 

Antal boende i Vara totalt per årskull: 196 155  
Sökande i relation till årskull: 79% 67%  

Även om det skett en stor minskning i antalet sökande är det också en mycket 
mindre årskull som sökte till gymnasiet. Sett i relation till antalet sökande per 
årskull är det därför en högre andel jämfört med exempelvis 2019. 

Nu kommer det att ske en omvalsperiod mellan 15 april till 15 maj där elever 
har möjlighet att ändra sina val. Vanligtvis brukar ansökningarna öka för Vara 
under omvalsperioden och förhoppningen är att detta ska ske även i år. 

Förstudie för Lagmansgymnasiets framtida utveckling 

Bildningsnämnden har beslutat om en förstudie för Lagmansgymnasiets 
framtida utveckling inom en 5-årsperiod. Denna förstudie kommer att 
genomföras under våren. 

Förstudien kommer att handla om vilka program som ska finnas på skolan 
samt vilka inriktningar som dessa program ska ha. Dels kan det handla om att 
starta nya program men även att lägga ner program och inriktningar som 
kanske inte är lika aktuella idag för arbetsmarknaden. 



VARA KOMMUN  sid 3 (4) 

 

 

 

 

 

Som en del av denna förstudie kommer även lokaler att ses över. Detta gäller 
dels lokaler som nuvarande program har ett behov av men även lokalbehov 
som kan tillkomma med nya program och inriktningar. 

Pågående lokalfrågor 

Renovering av Alléskolan/Nästegårdsskolan 

För 1,5 år sedan presenterades en förstudie renovering av Alléskolan och 
Nästegårdsskolan där kostnaden uppgick till 190 miljoner kronor. Kommunen 
hade endast avsatt 100 miljoner kronor i budget för projekten. I samband med 
den höga kostnadsbilden togs en diskussion om huruvida det skulle finnas en 
eller två högstadieskolor i kommunen. Men det visade sig att det inte fanns 
någon politiskt enighet bakom att endast ha en högstadieskola och uppdraget 
drogs därför tillbaka. 

Nu har en ny, mer preciserad förstudie genomförts där förvaltningen mer i 
detalj sett över behoven. Produkten av denna förstudie har visat på en total 
investeringskostnad på 110 miljoner. 

Förslaget som går vidare till nämnd är att gå vidare med en 
renovering/ombyggnation av både Alléskolan och Nästegårdsskolan som inte 
innebär någon förändring av antalet paralleller på skolorna. Samtidigt läggs ett 
uppdrag om att se över antalet paralleller på de båda skolorna och resultatet av 
detta uppdrag kommer att leda till ett nytt beslut om fortsatt 
renovering/ombyggnation baserat på antalet paralleller på skolorna. 

Om nämnden fattar beslutet beräknas hela projektet vara färdigställt i januari 
2024, men det kommer att vara delar som blir klara redan innan detta. 

Alléhallen och kommande innebandyhall 

Vara IBK kommer inom kort att påbörja sin byggnation av innebandyhallen 
och den beräknas vara färdigställd under senhösten 2021. Hallen kommer att 
placeras där det gamla Allébadet låg och kommer att ligga i direkt anslutning till 
Alléhallen. 

När den nya innebandyhallen är färdigställd kommer kommunens renovering 
av Alléhallen att påbörjas. Denna renovering beräknas vara färdigställd under  

Torsgårdsskolans skolgård 

Kommunen har beviljat Vara Gymnasitikförening ett investeringsstöd för en 
eventuell gymnastikhall i anslutning till Pentahallen. Föreningen har planerat att 
deras hall ska ligga på nuvarande skolgård för Torsgårdsskolan. 

Om hallen blir av och den tar del av Torsgårdsskolans nuvarande skolgård 
behöver detta kompenseras för genom utökad skolgård mot annan sida av 
skolan. 

Västra förskolan 

Omställning av tidigare Västra skolan till förskoleverksamhet är inte helt 
färdigställd då det finns några saker kvar invändigt att göra. Men lokalerna är i 
så pass färdigställt skick att förskoleverksamhet har kunnat bedrivas i 
byggnaden i ungefär en månad. 
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Det har nu börjat förberedas på att de moduler som använts under 
ombyggnationen kommer att tas bort. 

Tråvads skola 

Byggnation av Tråvads skola har påbörjats. Om allt går som det ska kommer 
det att ske en planerad inflyttning under höstlovet 2021. 

Nya lokaler för byggprogrammet på Lagmansgymnasiet 

Det har beslutats att den så kallade Svevia-tomten, belägen direkt bakom 
Lagmansgymnasiet, ska användas som nya utbildningslokaler för Bygg- och 
anläggningsprogrammet.  

Just nu håller lokalerna på tomten på att tömmas och direkt efter detta 
kommer byggbolaget att få tillträde för att påbörja omställningen till 
utbildningslokaler. Omställningen beräknas vara färdig i januari 2022. 

Lokalerna på den så kallade Svevia-tomten (bakom Lagmansgymnasiet) håller 
just nu på att tömmas. 

Övriga frågor 

Ny ordinarie bildningschef 

Ordförande informerar om att André Essebro är anställd som ny ordinarie 
bildningschef och kommer att tillträda den 1 januari 2021. André är idag 
tillförordnad bildningschef och har varit det sedan sommaren 2020. 

Säkrare övergångsställe på Torsgårdsskolan 

Representant från Park/Torsgårdsskolan efterfrågar en säkrare övergång 
mellan parkering och Torsgårdsskolan. 

Bildningschef tar med sig frågan till tekniska förvaltningen. 

Parkering på Nästegårdsskolan 

Representant från Kvänums föräldraförening efterfrågar utökade parkeringar 
vid Nästegårdsskolan då det är svårt att finna parkeringar idag. 

Bildningschef tar med sig frågan till tekniska förvaltningen. 

 


