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Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 

Svar på remiss Motion – En mätt elev 
2018-01-30 
Borås Stad 

Alternativt	beslutsförslag	ärende	10	
Remiss Motion – En mätt elev är en produktiv elev 
 
Alternativa förslaget i korthet 
Sverigedemokraterna föreslår Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden besluta: 
 
Att i de delar som gäller Grundskolenämnden avstå från yttrande och tillstyrka 

motionen i de delar som gäller Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden. 
 
Kommentarer till förslaget 
Två av förslagen rör enbart Grundskolenämnden, dessa lämnas utan kommentarer från 
Sverigedemokraterna. 
 
De övriga presenteras nedan med kommentarer: 

- att Borås Stad endast erbjuder specialkost endast där medicinska skäl föreligger. 
Kommentar: Borås Stad erbjuder numera fullgoda alternativ till olika sorters 
önskemål vad gäller mat i skolbespisningar och andra offentliga inrättningar. Det 
finns alltid ett vegetariskt alternativ samt salladsbuffé att tillgå. Att skriva med även 
nötkött, fläskkött och så vidare på en blankett för specialkost är att föregå elevers 
egna önskemål när de helt enkelt kan besluta själva i matkön. 
 

- att kommunfullmäktige uppdrar Grundskolenämnden ett samverkansuppdrag med 
berörda nämnder för att se över, och utvärdera, möjligheten till ett större matutbud – 
lagad av äldre elever i de praktiska gymnasieskolorna. 
Kommentar: Ett bättre matutbud för våra skolor är ett lovvärt initiativ. Eleverna på 
Almås Restaurang- och livsmedelprogram lagar redan vissa rätter till skolans 
restaurang. Även andra inriktningar, som konditor t ex, kan bidra till ett högre 
matutbud. Det kan självklart inte bli fråga om en fullskalig skolmåltids-tillagning och 
skall inte ersätta de befintliga skolköken, men för ett utökat matutbud med mindre 
rätter i kombination med det föreslagna matbuffé-alternativet kan de leverera ett 
komplement till den övriga skolmaten. 
 

- att kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att upprätta kontakt med Västra 
Götalandsregionen i syfte att se över möjligheten till ett utökat matutbud och 
eventuella kostnadseffektiviseringar med bibehållen eller förbättrad matkvalitet. 
Kommentar: Det är Sverigedemokraternas förhoppning att de kontakter tas och 
upprätthålls, som leder till effektiviseringar, redan nu nyttjas inom nämnderna. 
Måhända kan ytterligare initiativ som denna ovan ses som ett led i en högre 
måluppfyllelse eller ligga till grund för framtida mål inom matutbudet. 

 
För Sverigedemokraterna, 
Niklas Hallberg 
Anders Alftberg 



 
Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 

Svar på remiss Utställning av ÖP 
2018-01-30 
Borås Stad 

 

Alternativt	beslutsförslag	ärende	11	

 

Förslaget	till	ny	översiktsplan	(ÖP)	innehåller	flera	bra	aspekter	och	några	mindre	bra.		
	
Vi	delar	dock	inte	förslaget	till	ÖP:s	påståenden	och	slutsatser.	Vi	anser	att	hela	kommunen	
skall	utvecklas	utifrån	varje	områdes	unika	karaktär	och	förutsättningar.	Att	individuella	
bostadsområden	med	olika	karaktärer	skapar	mångfald	och	valmöjlighet	för	invånarna,	till	
skillnad	från	en	enda	tät	homogen	struktur	där	alla	boendeformer	blandas.	Den	forskning	
som	finns	på	området	hävdar,	till	skillnad	från	ÖP:s	påstående,	att	både	trygghet	och	trivsel	
är	större	i	mindre	samhällen.		
	
Översiktsplanen	kommer	att	leda	till	en	allt	för	stor	förtätning	av	Borås	centrala	delar,	vilket	i	
sin	tur	kommer	att	orsaka	en	ytterligare	överbelastning	av	skolorna	i	området.	På	sikt	
kommer	detta	leda	till	att	skolor	riskerar	startas	upp	eller	byggas	på	platser	som	ej	är	ideala	
ur	ett	elevhälsoperspektiv.	

Till	följd	av	ovanstående	information	föreslår	Sverigedemokraterna	Gymnasie-	och	
Vuxenutbildningsnämnden	besluta:	
	
	
Att	 Gymnasie-	och	Vuxenutbildningsnämnden	avstyrker	förslaget	till	Utställning	av	

Översiktsplanen	för	vidare	bearbetning.					
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För Sverigedemokraterna, 
Niklas Hallberg 
Anders Alftberg 
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