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Genomgripande utredning av Fritt sök till
gymnasieskolan
Sammanfattning
Ett antal initiativ till utredning av effekterna och prövning av
samverkansavtalet för Fritt Sök till gymnasieskolan i Skåne har
inkommit.
Kommunstyrelsen föreslås besluta att ge kommunkontoret i uppdrag
att genomföra en utredning av samverkansavtal och fritt sök utifrån
inkomna motioner och utredningsdirektivens intentioner, att
uppmana utbildningsnämnden att säga upp samverkansavtalet samt
tilläggsavtal för Fritt Sök till Gymnasieskolan för omförhandling att
avsätta 500 tkr för utredningen samt att finansiering sker via
kommunstyrelsens reserverade medel.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 3 juni 2019
Lundakvintettens förslag till utredningsdirektiv den 21 maj 2019
Vänsterpartiets motion Fritt sök skapar segregation den 15 oktober
2018, dnr. KS 2018/0795
Socialdemokraternas motion Ge elever från Lunds kommun plats i
Lunds gymnasieskolor- utred en Lundagaranti , dnr KS 2019/0110
Samverkansavtal för gymnasieskolan i Skåne gy 2010, reviderat i
december 2010

Barnets bästa
Ärendet berör barn. Varje kommun ansvarar för att ungdomarna i
kommunen erbjuds gymnasieutbildning av god kvalitet. Lunds
kommun har som huvudman för gymnasieskolan ansvar för att
systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla
utbildningen.
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Ärendet
Ett antal initiativ till utredning av effekterna och prövning
samverkansavtalet för Fritt Sök till gymnasieskolan i Skåne har
inkommit. De redovisas i korthet nedan.

Vänsterpartiets motion Fritt sök skapar segregation
Vänsterpartiet vill avskaffa Fritt sök och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att stoppa rivningen av Svaneskolan
och bevara den som en grundskola, att avbryta planerna på att bygga
en femte gymnasieskola, att fatta ett principiellt beslut att inte bygga
en sjätte gymnasieskola, att säga upp samverkansavtalet om fritt sök,
att erbjuda våra gamla samverkanskommuner ett avtal om
gymnasieskola, likvärdigt med det som fanns innan 2009, att elever
som kommer från andra kommuner än samverkanskommunerna
också ska kunna erbjudas möjlighet att studera i Lund, i mån av plats.

Socialdemokraternas motion Ge elever från Lunds kommun plats
i Lunds gymnasieskolor- utred en Lundagaranti
Socialdemokraterna föreslår i motionen att kommunfullmäktige
tillsätter en utredning som utreder effekterna av fritt sök . De
föreslår även att utredningen i sin slutrapport innehåller förslag till
eventuella avtalsändringar och konsekvensbeskrivningar.

Genomgripande utredning av Fritt sök till gymnasieskolan
Lundakvintetten föreslår att kommunstyrelsen ger kommunkontoret
i uppdrag att genomföra en genomgripande utredning av Fritt sök till
gymnasieskolan i enlighet med bifogat utredningsdirektiv. En
utredning av fritt sök ska ha i uppdrag att titta på såväl positiva som
negativa konsekvenser av det nuvarande systemet samt ekonomiska
och undervisningsmässiga konsekvenser av en eventuell förändring
eller utträde ur systemet. I direktivet föreslås åtta olika uppdrag, ett
av uppdraget innefattar att genom en medborgardialog beskriva de
erfarenheter och attityder som berörda lundaungdomar och dess
vårdnadshavare, såväl de som står i begrepp att ansöka och de som
nyss antagits, har till nuvarande system och eventuella förändringar.

Samverkansavtal för gymnasieskolan i Skåne
Avtalet är tecknat mellan kommuner och gymnasieförbund i Skåne.
Det syftar till att möjliggöra för sökande elever till årskurs 1 ska få
sitt förstahandsval av program och skola tillgodosett samt att fritt få
välja mellan de program som erbjuds inom samverkansområdet och
blir mottagna i första hand enligt gällande lagstiftning.
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Avtalet gäller tillsvidare med 18 månaders uppsägningstid med 1
januari som sista uppsägningsdatum.
Ett tilläggsavtal har tecknats kring beräkningen av den ekonomiska
ersättningen. Detta avtal löper men kan sägas upp inför nytt
budgetår senast den 30 juni.
För att få handlingsutrymme utifrån utredningens resultat förslås
kommunstyrelsen uppmana utbildningsnämnden att säga upp
samverkansavtal med tilläggsavtal för omförhandling. Uppsägningen
ska meddelas samtliga kommuner som undertecknat avtalen.

Ekonomiska konsekvenser
Utredningsuppdraget är omfattande. Kommunkontoret gör
bedömningen att utredningen kräver externt stöd för insamling och
analys främst av statistiskt material samt för medborgardialogen.
Kommunkontoret uppskattar kostnaden för externt stöd till 500 tkr.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att
att
att
att

ge kommunkontoret i uppdrag att genomföra en utredning av
samverkansavtal och fritt sök utifrån inkomna motioner och
skrivelsers intentioner,
uppmana utbildningsnämnden att säga upp samverkansavtalet
samt tilläggsavtal för Fritt Sök till Gymnasieskolan för
omförhandling,
avsätta 500 tkr för utredningen samt
finansiering sker via kommunstyrelsens reserverade medel.

Christoffer Nilsson
kommundirektör

Carin Hillåker
biträdande kommundirektör

Beslut expedieras till:
utbildningsnämnden, kommunkontoret.

