Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2020-12-02

§ 378 Genomgripande utredning av Fritt sök till
gymnasieskolan
Dnr KS 2019/0435

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
att

uppmana Skånes kommuner att planera för ett samlat
gymnasieutbud för att möta efterfrågan
uppmana Skånes kommuner att skyndsamt inleda ett samlat
utvecklingsarbete av gymnasiesamverkan utifrån följande fyra
punkter
1. att förbättra transparensen, tydligheten och långsiktigheten
avseende fördelningen av kostnader och ansvar för
gymnasieskolan i hela Skåne
2. att få på plats delregionala samarbeten avseende planeringen
och styrningen av gymnasieskolan med utgångspunkt i
gymnasieorterna samt de till gymnasieorterna närliggande
kommunerna och fristående gymnasieskolorna
3. att undersöka hur man kan möjliggöra en rimlig tillgång till
gymnasieutbudet i hemkommunen för ungdomar
hemmahörande i gymnasiekommunen
4. att undersöka och initiera ett systematiskt arbete för att
tillsammans med Skolinspektionen arbeta för att motverka
betygsinflation och säkerställa en likvärdig betygssättning i
Skånes grundskolor.

att

överlämna utredningen till utbildningsnämnden som ett
underlag i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Reservationer
Ledamöterna från Socialdemokraterna reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation lämnas in, protokollsbilaga § 378/01.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (FI) får till protokollet anteckna:
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Feministiskt initiativs hållning är att avtalet bör sägas upp omgående
och att politiken därefter tar ansvar för att det tas fram ett bättre
alternativ.

Sammanfattning
Ett antal initiativ till utredning av effekterna och prövning av
samverkansavtalet för Fritt Sök till gymnasieskolan i Skåne har
inkommit. Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-19 att ge
kommunkontoret i uppdrag att genomföra en utredning av
samverkansavtal och fritt sök utifrån inkomna motioner och
skrivelsers intentioner.

Yrkanden
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Karin Svensson Smith (MP), Hans-Olof Andersson (SD) och Hedvig
Åkesson (KD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
arbetsutskottets förslag
att uppmana Skånes kommuner att planera för ett samlat
gymnasieutbud för att möta efterfrågan och
att överlämna utredningen till utbildningsnämnden som ett underlag
i det fortsatta utvecklingsarbetet.
Fredrik Ljunghill (M) yrkar att kommunstyrelsen som tillägg
beslutar
att uppmana Skånes kommuner att skyndsamt inleda ett samlat
utvecklingsarbete av gymnasiesamverkan utifrån följande fyra
punkter
1. att förbättra transparensen, tydligheten och långsiktigheten
avseende fördelningen av kostnader och ansvar för
gymnasieskolan i hela Skåne
2. att få på plats delregionala samarbeten avseende planeringen
och styrningen av gymnasieskolan med utgångspunkt i
gymnasieorterna samt de till gymnasieorterna närliggande
kommunerna och fristående gymnasieskolorna
3. att undersöka hur man kan möjliggöra en rimlig tillgång till
gymnasieutbudet i hemkommunen för ungdomar
hemmahörande i gymnasiekommunen
4. att undersöka och initiera ett systematiskt arbete för att
tillsammans med Skolinspektionen arbeta för att motverka
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betygsinflation och säkerställa en likvärdig betygssättning i
Skånes grundskolor.
Philip Sandberg (L), Inga-Kerstin Eriksson (C), Hedvig Åkesson (KD),
Hans-Olof Andersson (SD) och Karin Svensson Smith (MP)
instämmer i Fredrik Ljunghills (M) tilläggsyrkande.
Anders Almgren (S) yrkar i första hand att kommunstyrelsen
beslutar
att säga upp samverkansavtalet Fritt sök senast 31 december 2020
för omförhandling.
Jan Annerstedt (FNL) och Helena Falk (V) instämmer i Anders
Almgrens (S) yrkande.
Anders Almgren (S) yrkar i andra hand bifall till Fredrik Ljunghills
(M) tilläggsyrkande.
Jan Annerstedt (FNL) yrkar i andra hand bifall till Fredrik Ljunghills
(M) tre första tilläggs-punkter.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer först sitt eget med fleras
yrkande mot Anders Almgrens (S) med fleras yrkande om att säga
upp samverkansavtalet Fritt sök senast 31 december 2020 för
omförhandling och finner sitt eget med fleras yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Philip Sandbergs (L) med fleras yrkande.
Nej för bifall till Anders Almgrens (S) med fleras yrkande om att säga
upp samverkansavtalet Fritt sök senast 31 december 2020 för
omförhandling.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Camilla Neptune (L),
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Hedvig Åkesson (KD),
Karin Svensson Smith (MP) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar ja.
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S), Jan
Annerstedt (FNL) och Helena Falk (V) röstar nej.
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Omröstningen utfaller med 8 ja-röster och 5 nej-röster.
Kommunstyrelsen beslutar alltså i enlighet med Philip Sandbergs (L)
med fleras yrkande.
Därefter frågar Philip Sandberg (L) om nämnden kan bifalla Fredrik
Ljunghills (M) med fleras första tre tilläggs-punkter och finner fråga
med ja besvarad.
Slutligen frågar Philip Sandberg (L) om nämnden kan bifalla Fredrik
Ljunghills (M) med fleras fjärde tilläggs-punkt och finner fråga med
ja besvarad.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Fredrik Ljunghills (M) med fleras fjärde tilläggs-punkt.
Nej för avslag på Fredrik Ljunghills (M) med fleras fjärde tilläggspunkt.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Camilla Neptune (L),
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Hedvig Åkesson (KD),
Karin Svensson Smith (MP), Anders Almgren (S), Fanny Johansson
(S), Björn Abelson (S), Helena Falk (V) och Hans-Olof Andersson (SD)
röstar ja.
Jan Annerstedt (FNL) röstar nej.
Omröstningen utfaller med 12 ja-röster och 1 nej-röst.
Kommunstyrelsen beslutar alltså att bifalla Fredrik Ljunghills (M)
med fleras fjärde tilläggs-punkt.

Underlag för beslut
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Skrivelse från Anders Almgren (S) och Jan Annerstedt (FNL)
Omförhandla Fritt Sök - ge fler lunadelever plats i
kommunens gymnasieskolor
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-11-17
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Rapport genomgripande utredning av Fritt sök till
gymnasieskolan 2020-11-17
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2020-06-01 § 211
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-02-04 § 45
Protokollsutdrag utbildningsnämnden 2019-12-11 § 158
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-06-19 § 157
Lundakvintettens förslag till utredningsdirektiv 2019-05-21
Motion från Hanna Gunnarsson (V) och Angelica Svensson (V)
Fritt sök skapar segregation 2018-10-15, dnr KS 2018/0795
Motion från Stig Svensson (S), Fanny Johansson (S) och
Anders Almgren (S) Ge elever från Lunds kommun plats i
Lunds gymnasieskolor- utred en Lundagaranti, dnr KS
2019/0110
Samverkansavtal för Gymnasieskolan i Skåne reviderat i
december 2010

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Utbildningsnämnden
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Kommunstyrelsen
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

2020-12-02 klockan 14.00–18.48, ajournering klockan 15.46 16.03 och 17.33 - 17.40, Sessionssalen, Stadshuset
Philip Sandberg (L), ordförande, ej § 380 - 381 på grund av jäv
Fredrik Ljunghill (M), vice ordf, tjänstgör som mötesordförande §
380 - 381, deltar på distans under övriga paragrafer
Anders Almgren (S), 2:e v ordf, deltar på distans
Camilla Neptune (L), deltar på distans
Birger Swahn (M), deltar på distans
Inga-Kerstin Eriksson (C), deltar på distans
Jan Annerstedt (FNL), deltar på distans
Hedvig Åkesson (KD), deltar på distans
Fanny Johansson (S), deltar på distans
Björn Abelson (S), ej § 383 på grund av jäv, deltar på distans
Karin Svensson Smith (MP), deltar på distans
Helena Falk (V), deltar på distans
Hans-Olof Andersson (SD), deltar på distans
Fabian Zäll (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L) § 380 - 381,
deltar på distans
Lena Fällström (S), tjänstgör för Björn Abelson (S) § 383, deltar
på distans

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstepersoner

Justerare

Maria Brolin Glennow (L), § 369 - 406, kl. 14.13 - 18.48, deltar på
distans
Klas Svanberg (M), § 365 - 395, kl. 14.00 - 18.07, deltar på distans
Louise Rehn Winsborg (M), deltar på distans
Amanda Thonander (M), deltar på distans
Mattias Horrdin (C), § 365 - 381, kl. 14.00 - 16.40, deltar på
distans
Liv Severinsson (FNL), deltar på distans
Kenth Andersson (S), deltar på distans
Axel Hallberg (MP), deltar på distans
Cherry Batrapo (FI), deltar på distans
Urban Nilsson (SD), deltar på distans
Christoffer Nilsson, kommundirektör, ej § 393 - 394
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Carin Hillåker, biträdande kommundirektör, 365 - 395, deltar på
distans
Britt Steiner, utredningschef, § 365 - 398, deltar på distans
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, § 365 - 398, deltar på
distans
Oscar Arnell, chefsjurist, § 373 - 378, deltar på distans
Vesna Casitovski, kanslichef, § 365 - 391, deltar på distans
Annika Henning, press- och kommunikationsstrateg, § 378,
deltar på distans
Emma Ehrenberg, nämndsekreterare
Kajsa Hansson Sigvardsson, pressansvarig och
kommunikationsstrateg, deltar på distans
Eva Kristiansson, kommunsekreterare
Andreas Nilsson, IT-supporttekniker
Justerare

Inga-Kerstin Eriksson (C)

Paragrafer

§ 365–406, varav § 384 är omedelbart justerad

Tid och plats för justering

Digital justering onsdagen den 9 december 2020 kl. 14.00

Underskrifter
Sekreterare

Eva Kristiansson

Ordförande

Philip Sandberg (L)
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Inga-Kerstin Eriksson (C)
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-12-02

Paragrafer

§ 365–383 och 385–406

Datum då anslaget sätts upp

2020-12-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Eva Kristiansson
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2021-01-04

