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Dagens sammanträde hade en förhållandevis kort dagordning och mötet blev därför knappt 
tre timmar långt. 
Först fick vi lite lokalinformation. Det har beslutats i förvaltningen att den modul som står 
uppställd vid skolan i Väne-Ryr ska bli kvar ytterligare ett år, dvs tom sep -23- Orsaken anges 
vara osäkerhet kring det framtida elevunderlaget. 
En rolig nyhet var att ett uppstartsmöte nu är på gång inför byggandet av den nya skolan på 
Holmängen! Förvaltningsdomstolen avslog den överklagan som förelåg och nu har allt 
tydligen gått till som det ska. Det är verkligen på tiden att arbetet kommer igång då 
projektet redan är försenat med ca ett år. Vi fick också veta att Vänerparken nu under 
sommaren kommer att flytta ut sin verksamhet som har bedrivits i gamla tandvårdshuset på 
Belfragegatan. 
 
Det redovisades förhållandevis goda resultat vad gäller kvalitetsarbetet i skolorna, något 
som kommunen redovisar med olikfärgade symboler. Då 63 tjänster försvann inom BuN's 
område ifjol så ifrågasattes från V's håll om den här redovisningen verkligen kan stämma? 
Som sagt, det försvann 63! tjänster i fjol men ändå verkar det mesta bara bli bättre?! 
 
Mot slutet av sammanträdet skulle också den sk "skolmiljarden" debatteras. För 
Vänersborgs del som handlar det om 2 880 tkr. 
Dessa pengar ville förvaltningen sprida ut över samtliga åldersgrupper. Från V´s håll yrkades 
att alla pengar skulle gå till högstadiet i stället då vi menar att det är dom ungdomarna som 
lidit mest av pandemin pga distansundervisning etc. Dessutom är det dessa ungdomar som, 
förhoppningsvis, ska ta nästa steg uppåt till gymnasienivå och det är naturligtvis bra om så 
många som möjligt klarar att bli behöriga. Alla skolungdomar har iofs lidit skada under 
pandemin men för dom yngre eleverna så finns åtminstone lite mer tid för att reparera 
eventuell skada.  
Förvaltningens beslut klubbades dock igenom och dom två ledamöterna från V reserverade 
sig skriftligen mot detta. 
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