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Kommunfullmäktige 
 
Interpellation 
 
Gymnasieskolan GUC flyttades till Bolands-
kolan, ett panikbeslut som Vänsterpartiet såg som 
både ogenomtänkt och dåligt.  
Alliansens politiker lovade eleverna att GUC 
flytten skulle bli smidig och klar till hösten 2013. 
 
Eleverna från GUC, började istället i en ofärdig 
skola, ofärdiga lokaler, stressade lärare och in-
ställda lektioner. Läget för eleverna efter sam-
manslagningen blev inget annat än ytterligare en 
besvikelse och jag ser en stor risk att eleverna på 
GUC, framförallt åk 3, inte kommer att kunna av-
sluta sina studier på ett tillfredsställande sätt då 
förutsättningarna har försämrats. Följden kan bli 
att elevernas studieresultat kommer att påverkas 
negativt.  
 
Elever från Bolandsgymnasiet, har också visat 
sitt missnöje kring byggstöket, klassrumsbrist, 
byggbuller och en teatersal i förfall. Eleverna me-
nar att det här är ett politiskt beslut som inte tagit 
hänsyn till konsekvenserna för undervisningen. 
Flytten av GUC till Bolandsgymnasiet har inne-
burit stora omställningar för alla elever. Hela om-
byggnationen har tagit längre tid än beräknat. 
Renoveringen av GUC:s lokaler pågår fort-
farande. Och för eleverna på Bolandsgymnasiet 
är situationen inte heller den bästa när man än 
idag har svårt att hitta både grupprum och 
arbetsro.  
 
Jag skulle därför vilja fråga ordförande för 
Styrelsen Vård och Bildning, Cecilia Hamenius 
(FP)  
 
- Vilka åtgärder anser du ta för en bättre arbets-
miljö för eleverna på GUC och Bolandsgym-
nasiet?  
 
- När kommer hela ombyggnationen vara klar 
för eleverna på GUC och Bolandsgymnasiet?  

- Kommer eleverna att få det stöd som behövs 
för att klara sina studier?  
 
- Kommer eleverna att kompenseras för de för-
lorade undervisningstimmarna?  
 
2013-10-28  
 
Jeannette Escanilla  
Vänsterpartiet 
 
 
Svar: 
 
Interpellanten ställer ett antal frågor om arbets-
miljön för eleverna samt om ombyggnationen av 
delar av Bolandgymnasiet i och för GUCs in-
flyttning.  
 
Låt mig börja med att konstatera att över hela 
landet pågår anpassning av gymnasiets verksam-
het till de minskande elevtalen. Den nedåtgående 
demografiska utvecklingen vad avser elever i 
gymnasieåldern, kommer i Uppsala inte att vända 
förrän år 2017 och då svagt uppåt. Först år 2022 
kan elevtalen antas vara uppe på "normala" ni-
våer.  
 
I utredningen om gymnasieskolans lokaler hösten 
2012 fanns från början sex alternativ som i hu-
vudsak berörde de tre skolorna Lundellska, Bo-
land och GUC. Efter ytterligare beredning kom 
ett slutligt alternativ som gick ut på att GUC 
skulle flytta in i Bolandgymnasiets lokaler. Bak-
grunden var den ekonomiska utvecklingen. Färre 
elever i gymnasieåldern medför lägre intäkter och 
då kan inte programersättningen per elev använ-
das till att betala mer än vad som behövs, i hyra. I 
och med GUCs samlokalisering med Boland, 
sjunker varje GUC elevs hyreskostnad med 31 
000 kr per år. Alternativet hade varit en kraftigt 
försämrad personaltäthet med ett femtiotal års-
arbetare inom hela gymnasieskolan.  
 
GUC och Boland kunde ur verksamhetspers-
pektiv också på ett bra sätt, samlokaliseras. Båda 
skolorna har det estetiska programmet med olika 
inriktningar. Som bekant finns inte mediaprog-
rammet i den nya läroplanen för gymnasiet, Gy 
11.  
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Beträffande ombyggnationen och arbetsmiljön 
vill jag redogöra kort för de åtgärder som gjorts i 
Boland. Klassrummen har fräschats upp, grupp-
rum har tillkommit, nätverk har uppdaterats, en 
ny NO-sal har byggts liksom en ny måleriav-
delning. En TV- studio med tillhörande bild- och 
ljudkontroll, toppmodern, har byggts och då har 
man dessutom gått över från den gamla analoga 
utrustningen till ny digital. A- korridoren har fått 
nytt golv och målning av väggar.  
 
Man måste skilja på åtgärder som vid ombygg-
nationen åvilade Skolfastighetsbolaget och åtgär-
der som åvilade verksamheten, dvs skolan. Inred-
ningsarbeten i undervisningslokalerna åvilade 
mycket verksamheten. Det är också till stor del i 
detta som en del missnöje har förevarit.  
 
Eleverna vid de båda skolorna har nu samarbete 
kring att förbättra miljön i den befintliga cafe-
terian.  
 
Ombyggnationen slutbesiktigades den 31 oktober 
och 1 november. Arbetsgivaren skall utvärdera 
flyttprocessén.  
 
En viktig del i stöd till eleverna är elevhälsan 
som fungerar enligt befintliga rutiner. Beträf-
fande undervisningen har GUC lagt ut extra tid i 
alla kurser för att ha en buffert för ev störningar i 
samband med ombyggnationen. Endast ett fåtal 
timmar har ställts in och dessa har kompenserats. 
En kurs, religion 1, har vidkänts bortfall av tim-
mar på grund av sjukdom; där har extra timmar 
lagts ut.  
 
De rapporter jag får från GUCs ledning visar idag 
entydigt på, att arbetsmiljön uppfattas som god, 
att man nu ser framåt och att GUC- andan fort-
lever.  
 
Uppsala 2013 12 03  
 
Cecilia Hamenius kommunalråd (FP)  
ordförande styrelsen Vård och bildning 


