2021-04-26
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Närvarande
Presidiet: Juan-Tadeo Espitia (S), Fredrik Sjögren (L) och Anton Sauer (C)
Branschen: Torbjörn Johansson, Installatörsföretagen, Fredrik Alm,
Byggnadsarbetarförbundet och Peter Jönsson, Elektrikerförbundet.
Förvaltningen: Lars Rehnberg, Förvaltningsdirektör, Niklas Anderberg,
Gymnasieutbildningschef, Bo Ingvarsson, Enhetschef Fysisk miljö, Erik
Kjellstenius, Planeringssekreterare och Agneta Nilsson, Rektor
Universitetsholmens gymnasium.
Vid anteckningarna: Mats Åstrand, nämndsekreterare.
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Inledning
Nämndens ordförande Juan Espitia hälsar välkomna till mötet och redovisar
bakgrund samt beslut i nämnden. Juan menar att kommunikationen av detta
kanske inte varit den bästa.
Förvaltningsdirektör Lars Rehnberg redovisar förutsättningarna om hur
nämnden jobbar utifrån ett uppdrag från kommunfullmäktige. Om ett par år
förväntas en kraftig ökning av ungdomar i gymnasieåldern,
befolkningsprognosen visar en ökning med 40 procent under 2020-talet. För
att klara denna ökning kommer alla möjligheter behövas för att öka kapaciteten
i befintliga och kommande lokaler. Universitetsholmens gymnasium ska ses i
denna kontext. Vi ska vara resurseffektiva och vi ska bedriva högkvalitativa
yrkesutbildningar.
Torbjörn Jönsson från Installatörsföretagen refererar till de skrivelser man
skickat där man påpekat vikten av att hålla sig till ursprungsförslaget för
nybyggnation av Universitetsholmens gymnasium. Nuvarande placering på
Norra Sorgenfri gymnasium och de lokaler man använder är olämpliga. Man
ser stor risk för minskat antal elever genom det geografiska läget och sämre
kommunikationer. Man är därför oroliga för utbildningarna och undrar om
beslutet kan ändras.
Nybyggnation på fastigheten Makrillen 3, tidigare Universitetsholmens
gymnasium
Lars Rehnberg: Viktigt att komma ihåg att nämnden är beställare av lokaler.
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Bo Ingvarsson, Enhetschef Fysisk miljö redovisar att skolan revs för att
ventilationen var dålig och att en utbyggnad inte var möjlig då befintliga
byggnader var i alltför dåligt skick. Valet blev därför att bygga nytt.
Det första nybyggnadsförslaget innehöll samma verksamheter som tidigare för
en kostnad på 450 miljoner kronor. Om man istället bygger en skola för
högskoleförberedande program krävs 4 000 kvm mindre till en kostnad på 80
mkr lägre.
Torbjörn Johansson ifrågasätter de ekonomiska beräkningarna. Den flexibilitet
som finns i ursprungsplanerna bör inte ge en kostnad på 80 mkr. De yrken
man utbildar till är viktiga för stadens utveckling, detta borde tas med i de
ekonomiska beräkningarna.
Juan Espitia menar att nya skolan kan användas för både yrkes- och
högskoleförberedande program om det passar i lokalerna.
Nuvarande lokaler för Universitetsholmens gymnasium
Agneta Nilsson, Rektor, menar att då placeringen från början var tillfällig
kommer kompletteringar att behövas för en permanent verksamhet.
Lars Rehnberg framför att kostnadsförändringarna med den tillfälliga
placeringen var högre än förväntat. Om ursprungsplanen följs innebär detta
tomma lokaler på NSG med en ökad kostnad på 12-15 mkr per år.
Torbjörn Johansson anser att då en tillfällig lösning med NSG fanns med från
början bör inte detta räknas med.
Fredrik Alm framför att lokalerna på NSG är gjorda för 400 elever och nu har
man 800 elever. Byggprogrammet lämnade lokalerna p.g.a. åkommor
hänförliga till Tripasins verksamhet.
Vid ett besök nyligen fick Fredrik ingen positiv bild från någon elev.
Fredrik Sjögren, vice ordförande i nämnden framhåller att de ekonomiska
skälen inte innebär en nedprioritering av yrkesprogrammen. Tvärtom höjs
ersättningen till yrkesprogrammen i den nya resursfördelningsmodellen.
Bo Ingvarsson redogör för kommande åtgärder. Lokalerna har kapacitet för
760 elever. Ventilationsåtgärder ska genomföras för att få ett bättre nyttjande
av lokalerna. Lokaler kommer att friställas i sommar och kan övertas så
småningom. En landskapsarkitekt är inkopplad för att förbättra utemiljön.
Cykelparkeringarna ska utökas, entrén ska förbättras och brister som kommer
fram ska åtgärdas. Bevakning av värme etc görs.
Nuvarande geografisk placering av Universitetsholmens gymnasium
I skrivelse från Installatörsföretagen menar man att den geografiska
placeringen inte är lämplig.
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Juan Espitia framhåller att Norra Sorgenfri genomgår en förändring med
omfattande bostadsbyggnation.
Utbildningens kvalitet på Universitetsholmens gymnasium
Fredrik Alm Byggnads framför att vi höjt nivån på utbildningen och höjt
eleverna. Med hög kvalitet blir det attraktivt för lärare och attraktivt för
eleverna. Arbetsgivarna är medvetna om denna kvalitetsnivå och känner en
trygghet i att anställa elever från Universitetsholmens gymnasium. Fredrik ser
en fara i att man tappar stämpeln som VVS-college om man inte följer
ursprungsplanerna.
Niklas Anderberg, Gymnasieutbildningschef, ser ett starkt utgångsläge för
innehållet i utbildningarna. Vi behöver sätta fokus på utbildningens innehåll.
Det är viktigt att få Citadellskolan på plats 2024.
Agneta Nilsson ser inte målbilden att satsa på yrkesutbildningen och påpekar
att det är lågt sökande på elprogrammet.
Torbjörn Johansson menar att lärarna är duktiga och professionella men detta
känns inte som en satsning på yrkesprogrammen.
Avslutande reflexioner
Torbjörn Johansson: Förstår att beslutet ligger fast och att vi bara kan få
förbättringar på nuvarande skola.
Anton Sauer, andre vice ordförande i nämnden: Ser inte att beslutet kan
ändras. Viktigt att dra lärdom av detta och framöver titta på riskanalyser.
Fredrik Alm: Beslutet innebär att en lång tradition fortsätter av att placera
yrkesutbildning geografiskt långt från centrum.
Lars Rehnberg: Viktigt att fortsätta stärka varumärket Universitetsholmen.
Tror att det krävs stor flexibilitet för att klara 2020-talet.
Juan Espitia tackar alla för diskussionen och poängterar att nämndens ambition
är att ha yrkesprogram med hög kvalitet.
Torbjörn Johansson: Vi förstår situationen och välkomnar satsning på
yrkesprogram och varumärke.

