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Fredagen 220211 sa medlemsorganisationen Skånes Kommuner ja till att se över om det finns
förutsättningar för att ta fram ett förslag om att revidera avtalet för gymnasiesamverkan så att
vissa gymnasieprogram ska kunna undantas Fritt sök. Vi socialdemokrater välkomnar
utredningen, men riktar skarp kritik mot att det tagit mer än ett år för organisationen att diskutera
frågan och ännu har inga konkreta åtgärder presenterats eller genomförts.
I Sydsvenskan (220211) uttalar Rasmus Törnblom (M) att han anser att ”det är tveksamt” om
Lund bör undanta vissa program från Fritt sök även om möjlighet ges. Det innebär att läget
skulle förbli oförändrat, med fortsatt stora konsekvenser för lundaelevers möjlighet att komma
in på de utbildningar de önskar, men även negativt inverka på deras välmående. Dessutom
menar flera jurister att det helt saknas legala förutsättningar för en förändring av dagens system
inom ramen för nuvarande avtal. Det räcker att en av kommunerna i Skåne eller Blekinge säger
nej till en ändring för att avtalet ska kvarstå oförändrat. I det läget skulle Lunds företrädare i
arbetsgruppen Rasmus Törnblom (M) inte ha något att förhandla med. Därmed är den en
mycket hög risk att vi i höst står inför samma situation som förra hösten. Detta är anledningen
till att vi socialdemokrater tillsammans med (FNL), (V) och (FI) krävt att avtalet i stället skulle
sägas upp för omförhandling. Då undviker man problematiken ovan.
Vi socialdemokrater vill ha besked om hur det borgerliga styret kommer att agera härnäst för
att säkerställa lundaelevernas välmående och tillgång till Lunds kommunala gymnasieskolor.
Med bakgrund av detta vill jag fråga utbildningsnämndens ordförande Rasmus
Törnblom (M):
Kommer du att verka för att garantera att fler elever som är bosatta i Lunds kommun får gå i
kommunens gymnasieskolor om möjligheter till detta ges med ett reviderat eller nytt avtal för
gymnasiesamverkan?
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