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Motion från Stig Svensson (S), Fanny Johansson (S)
och Anders Almgren (S) Ge elever i Lunds kommun
plats i Lunds kommuns gymnasieskolor - Utred en
Lundagaranti
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige beslutar
att

anse motionen besvarad med hänvisning till
kommunstyrelsens beslut 2020-12-02.

Sammanfattning
Socialdemokraterna föreslår i motion att kommunfullmäktig beslutar
att utreda en Lundagaranti. Motionen har varit en av utgångspunkterna för kommunkontorets genomgripande utredning av fritt
sök.

Underlag för beslutet
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Ärendet
Bakgrund
Stig Svensson (S), Fanny Johansson (S) och Anders Almgren (S)
föreslår i motion till kommunfullmäktige benämnd Ge elever i Lunds
kommun plats i Lunds kommuns gymnasieskolor - Utred en
Lundagaranti att kommunfullmäktige beslutar
att tillsätta en utredning som utreder effekterna av Fritt sök,
att uppdra åt kommunstyrelsens att i samråd med
utbildningsnämnden utföra utredningen,
att uppdra åt kommunstyrelsen att finansiera genomförandet av
uppdraget med 700 tkr,
att delrapportering ska ske till kommunstyrelsens och
utbildningsnämndens presidium så snart förslag till upplägg av
utredningen är klar och innan man går in i operativt skede,
att ansvarig utredare ges möjlighet att föreslå tilläggsdirektiv och
arr sådana eventuella förslag ska föredras för kommunstyrelsen,
att utredningen i den del som avser undanträngningseffekten ska
vara klar och redovisas till kommunstyrelsens och
utbildningsnämndens presidium senast den 30 september 2019
samt
att slutrapport innehållande eventuella förslag till avtalsändringar
och konsekvensbeskrivningar vid ett eventuellt utträde ska vara
klar senast sista november 2019.

Beredning
Socialdemokraternas motion har tillsammans med ett antal initiativ
utgjort underlag för en genomgripande utredning av effekterna och
prövning av samverkansavtalet för Fritt Sök till gymnasieskolan i
Skåne av effekterna av samverkansavtalet. Kommunkontoret har
därför inväntat resultatet av utredningen innan motionen beretts.
Utredningen har skett i samråd med utbildningsförvaltningen och
med stöd av en extern utredare.

Föredragning
Kommunkontoret har genomfört en genomgripande utredning av
samverkansavtalet Fritt sök i gymnasieskolan i Skåne.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-12-02 att uppmana Skånes
kommuner att planera för ett samlat gymnasieutbud för att möta
efterfrågan, att uppmana Skånes kommuner att skyndsamt inleda ett
samlat utvecklingsarbete av gymnasiesamverkan utifrån följande fyra
punkter:
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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 samt
att överlämna utredningen till utbildningsnämnden som ett underlag i
det fortsatta utvecklingsarbetet. Motionen bör anses besvarad med
kommunstyrelsens beslut.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Christoffer Nilsson
kommundirektör

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
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