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Motion från Louise Rehn Winsborg (M) samt
Alexander Lewerentz (M) "Underlätta
kvalitetsjämförelsen mellan gymnasieskolor inom
fritt sök Skåne"
Sammanfattning
Louise Rehn Winsborg (M) och Alexander Lewerentz (M) har skrivit
en motion ”Underlätta kvalitetsjämförelsen mellan gymnasieskolor
inom fritt sök Skåne”. I motionen föreslås att kommunfullmäktige
beslutar att inom ramen för samverkansavtalet om ”fritt sök Skåne”
inleda diskussioner och träffa avtal om att utöka sökwebben
skanegy.se med kvalitetsmått och möjlighet till kvalitetsjämförelser.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 augusti 2018 dnr KS
2018/0205.
Utbildningsnämndens beslut den 16 maj 2018, § 79 dnr UN
2018/0242.
Motion från Moderaterna i Lunds kommun ”Underlätta
kvalitetsjämförelsen mellan gymnasieskolor inom fritt sök Skåne”
den 1 mars 2018, dnr KS 2018/0205.

Barnets bästa
Ärendet gäller utveckling av information för att underlätta barns val
till gymnasiet, vilket är positivt.

Ärendet
Louise Rehn Winsborg (M) och Alexander Lewerentz (M) har skrivit
en motion ”Underlätta kvalitetsjämförelsen mellan gymnasieskolor
inom fritt sök Skåne”. I motionen föreslår de att det ska utvecklas ett
gemensamt system för kvalitetsjämförelser mellan de
gymnasieskolor som omfattas av samverkansavtalet, både fristående
och kommunala, som ska publiceras på webbplatsen skanegy.se. I
motionen ges även förslag på nyckeltal: antal elever per lärare, andel
lärare med pedagogisk högskoleexamen, andel elever med examen
samt resultat från Skolinspektionens enkät Skolenkäten m fl.
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Utbildningsnämnden har översänt yttrande över motionen.
Nämnden ställer sig positiv till förslaget att inom ramen för Fritt sök
Skåne utveckla ett system för kvalitetsjämförelser, under
förutsättning att samtliga 37 kommuner inom samverkansavtalet
blir överens om att detta ska genomföras, att de nyckeltal som
används bygger på nationell statistik med hög kvalitet, vilket
motionsskrivarna också föreslår, samt att sidan helt och hållet
administreras av Kommunförbundet Skåne.
Utbildningsnämnden beslutade i huvudsak i enlighet med motionen
med tillägg att även information om ”t.ex. vilka språkval som kan
göras, tillgång till ett välutrustat skolbibliotek med kompetent
personal och servering av skolmat med allsidig näringsriktig och
ekologisk inriktning” skulle kunna ingå i publiceringen.
I yttrandet framgår även att nämnden föreslår att
kommunfullmäktige ska ge utbildningsnämnden i uppdrag att till
förvaltningschefsgruppen inom Kommunförbundet Skånes
gymnasiesamverkan föreslå att utöka sökwebben skanegy.se med
kvalitetsmått och möjlighet till kvalitetsjämförelser.

Kommunkontorets kommentar
Kommunkontoret instämmer med de av motionsställarna och
utbildningsnämndens framförda argument gällande fördelarna med
att tillgängliggöra kvalitetsjämförelser. Kommunkontoret anser även
att eftersom informationen redan idag är tillgänglig via flera olika
hemsidor och att processen med att få med samtliga huvudmän inom
ramen för fritt sök kan bli utdragen borde Lunds kommun som
huvudman för en betydande del av Skånes gymnasieplatser föregå
med gott exempel och samla och tillgängliggöra kvalitetsdata för de
kommunala gymnasieskolorna inom kommunen redan tidigare.
Kommunkontoret föreslår att publiceringen görs på kommunens
hemsida, på vilken det redan idag finns motsvarande
kvalitetsjämförelser för bland annat de kommunala särskilda
boendena.
Avseende vilken information som bör publiceras vill
kommunkontoret framföra att det är av stor vikt att det är tydligt för
betraktaren vilka delar av informationen som är nationellt eller
regionalt jämförbar kvalitetsdata och vilka delar som har karaktären
av marknadsföring.
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Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att

ge utbildningsnämnden i uppdrag att till
förvaltningschefsgruppen inom Kommunförbundet Skånes
gymnasiesamverkan föreslå att utöka sökwebben skanegy.se
med kvalitetsmått och möjlighet till kvalitetsjämförelser samt

att

utbildningsnämnden redan nu börjar publicera kvalitetsdata
för de kommunala gymnasieskolorna inom kommunen på
kommunens hemsida.

Carin Hillåker
Bitr kommundirektör
Beslut expedieras till:
Utbildningsnämnden

Britt Steiner
Planeringschef

