Kommunkontoret

Tjänsteskrivelse

Ledningsstöd

2020-01-16

1 (4)
Diarienummer

KS 2019/0435

Britt Steiner

Kommunstyrelsen

046-3596398
britt.steiner@lund.se

Genomgripande utredning av Fritt sök till
gymnasieskolan
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 19 juni 2019 att ge
kommunkontoret i uppdrag att genomföra en utredning av
samverkansavtal och fritt sök utifrån inkomna motioner och
skrivelsers intentioner, att avsätta 500 tkr för utredningen samt att
finansiering sker via kommunstyrelsens reserverade medel att
delrapport ska ges in till KSAU i oktober månad 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 november 2019
att översända ärendet till utbildningsnämnden för att inhämta
synpunkter. Utbildningsnämnden har inkommit med synpunkter.
Kommunstyrelsen föreslås ge kommunkontoret i uppdrag att fortsatt
utreda frågan utifrån inkomna motioner och skrivelser samt
utbildningsnämndens yttrande och att uppmana
utbildningsnämnden att inleda överläggningar med övriga
kommuner om en eventuell omförhandling av samverkansavtalet
samt att översända delrapporten till fristående gymnasieskolor i
Lunds kommun för kännedom och eventuella synpunkter.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 16 januari 2020
Utbildningsnämndens beslut den 12 december2019 § 158
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 november 2019
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 25 november 2019 §
355
Rapport - Genomgripande utredning av Fritt sök till gymnasieskolan
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
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Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys är ej relevant i detta skede i ärendet.

Ärendet
Kommunkontoret har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att
genomföra en utredning av samverkansavtal och fritt sök utifrån
inkomna motioner och utredningsdirektivens intentioner.
Kommunkontoret lämnade en delrapport i november 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 november 2019
att översända ärendet till utbildningsnämnden för att inhämta
synpunkter.

Utbildningsnämndens yttrande
Utbildningsnämnden anger i sitt yttrande att det i rapporten inte
beskrivs i tillräcklig omfattning vilka ekonomiska konsekvenser en
förändring eller uppsägning av samverkansavtalet skulle komma att
medföra, varför detta måste utredas ytterligare. Likaså beskrivs inte
heller vilka pedagogiska och organisatoriska konsekvenser en
ingripande förändring i samverkansavtalet skulle medföra. Det är
dock högst troligt att elevstrukturen skulle bli en annan och detta
medför i sig andra pedagogiska och organisatoriska utmaningar
jämfört med idag.
Utbildningsnämnden anser därför att dessa områden måste belysas
innan något beslut tas om samverkansavtalet. Utredningen bör
därför återupptas och särskilt fördjupas inom ovanstående områden.
Utbildningsnämnden konstaterar i sitt yttrande att utredningen av
Fritt sök till gymnasieskolan tillsattes för att få fördjupade respektive
nya kunskaper avseende Fritt sök. Vi kan konstatera att en sådan
utredningsrapport inte har avlämnats.
Särskilt anmärkningsvärt är att varken undanträngningseffekten
eller segregeringen har utretts. Man har vidare endast skissartat
berört de ekonomiska konsekvenserna av ett utträde från Fritt sök.
Möjligheten att inom fritt sök komplettera urvalskriteriet
”meritpoäng” med en närhetsprincip har heller inte behandlats
(gymnasieförordningens 7 kap §§ 2 och 3 stipulerar att urval ska ske
sakligt och opartiskt, det vill säga vara transparent).
Såväl i kvintettens förslag som i socialdemokraternas motion tas upp
problemet med vad som menas med förstahandsval. I denna del
tillför rapporten heller inget. Och den medborgardialog som
kvintetten uttryckligen tar upp i sitt förslag förbigås med tystnad.
Kommunstyrelsen avsatte 500 000 kr för utredningen. Efter vad vi
förstår har dessa medel inte nyttjats.
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Vi instämmer därför i förvaltningens förslag att utredningen
återupptas (och att tillförda medel, i den mån det behövs, nyttjas för
att genomföra utredningen)
 de ekonomiska konsekvenserna av en förändring i avtalet utreds
 de pedagogiska och organisatoriska förändringarna vid en
genomgripande förändring av avtalet utreds samt att
 undanträngningseffekten och segregeringen utreds,
 de juridiska möjligheterna till mer än ett urvalskriterium vid urval
av sökande till skola och program utreds,
 medborgardialog upprättas under utredningen.

Dialog

En förändring av samverkansavtalet kräver dialog med övriga
kommuner. Utbildningsnämnden, som undertecknat avtalet, bör
därför uppmanas att inleda överläggningar med övriga kommuner
om en eventuell omförhandling av samverkansavtalet för att skapa
samsyn kring eventuella förändringar.
I Lund finns 5 kommunala gymnasieskolor och 12 fristående.
delrapporten bör därför översändas till de fristående huvudmännen
för kännedom och för att inhämta eventuella synpunkter.

Ekonomiska konsekvenser
Kommunstyrelsen har avsatt 500 tkr till utredningen, dessa medel
behöver tas i anspråk för det fortsatta utredningsarbetet.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
besluta
att
att
att

ge kommunkontoret i uppdrag att fortsatt utreda frågan utifrån
inkomna motioner och skrivelser samt utbildningsnämndens
yttrande
uppmana utbildningsnämnden att inleda överläggningar med
övriga kommuner om en eventuell omförhandling av
samverkansavtalet
översända delrapporten till fristående gymnasieskolor i Lunds
kommun för kännedom och eventuella synpunkter.

Christoffer Nilsson
kommundirektör

Carin Hillåker
biträdande kommundirektör
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Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, ledningsstöd
Utbildningsnämnden

