Nämndinitiativ angående nybyggnad av gymnasieskola på
fastigheten Makrillen 3, Malmö
Mottagare: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Malmö Kommun

Vid nämndens möte 2020-09-23 diskuterades ”Lokalbehovsplan 2021-2035” och nämnden
beslutade i enlighet med presenterat förslag, med reservationer från Centerpartiet,
Moderaterna och Sverigedemokraterna.
Efter beslutet har det kommit till Sverigedemokraternas kännedom att beslutsunderlaget var
undermåligt och speciellt då beträffande den planerade nybyggnationen av
Universitetsholmens gymnasium (UH), där man med en kostnadsdrivande motivering vill
exkludera lokaler som har yrkesförberedande inriktning så som el, VVS och mekanik –
yrkesprogram som man nu istället vill permanenta på Norra Sorgenfri gymnasium.
I underlaget avseende UH beskrivs ”Genom strategisk samverkan med branscher ska
behovet av investeringar i dyra speciallokaler hållas nere” – men det har kommit till
Sverigedemokraternas kännedom att någon samverkan med branscher har inte skett. Det
skrivs också ”Minskningen av elever vid de yrkesförberedande programmen har försämrat
fyllnadsgraden och därmed höjt programpriset per elev” – vilket inte stämmer för UH, som
har haft mycket bra fyllnadsgrad.
Inte bara Installatörsföretagen utan också UH personal och de fackliga representanter
känner sig överkörda av det tagna beslutet, då detta inte överensstämmer med den
information man har fått under resans gång.
Vi Sverigedemokrater har alltid förespråkat en ökad satsning på yrkesinriktade program, då
det råder stor brist på personal inom många branscher och många faktorer pekar på att
bristen kommer att fortsätta öka. Vi ser ett stort behov i att göra yrkesprogrammen mer
attraktiva och intressanta för att öka antalet sökande till utbildningar där examen i allt större
utsträckning leder till en direkt anställning. Med ökat elevantal ökar samtidigt branschens
motivation och intresse till att öka antalet lärlingsplatser etc.

Den motsatta effekten och fortsatt minskad fyllnadsgrad på yrkesprogrammen blir resultatet
om man till förmån för de teoretiska programmen flyttar ut de yrkesinriktade programmen till
mindre attraktiva områden och platser, med bristfälliga allmänna kommunikationer.
Vi Sverigedemokrater ser mycket allvarligt på den undermåliga handläggningen av nya
Universitetsholmens gymnasium, den uteblivna föreskrivna samverkan med branscher och
det faktum att de teoretiska utbildningsprogrammen prioriteras i allt hög grad före de
yrkesinriktade programmen som branschen efterfrågar – varför vi Sverigedemokrater vill
föreslå åt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
att

Bjuda in samtliga nämndsledamöter till ett eventuellt möte mellan branschen och
fackliga representanter etc.

att

nämnden omprövar tidigare beslut om Universitetsholmens gymnasium och medverka
till ett nytt beslut efter att nämnden har fått sig presenterat branschens och övriga
berörda parters kunskaper och förslag i ärendet.
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