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2019-12-11

§ 158
Remiss i ärende "Genomgripande
utredning av Fritt sök till gymnasieskolan" delyttrande
Dnr UN 2019/0702

Sammanfattning
Kommunkontoret har av kommunstyrelsen fått uppdraget att
genomföra en utredning av samverkansavtal och fritt sök. En
delrapport har presenterats för kommunstyrelsens arbetsutskott
den 25 november 2019.
Kommunstyrelsen föreslås säga upp tilläggsavtalet avseende
gemensamberäkningsmodell för interkommunal ersättning för
omförhandling, samt att uppmana Kommunförbundet Skåne att
genomföra en utvärdering av Samverkansavtal för gymnasieskolan i
Skåne.
Utbildningsnämnden bereds möjlighet att lämna synpunkter på de
föreslagna besluten senast den 12 december 2019.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 november 2019
dnr UN 2019/0702.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 25 november 2019, §
355 dnr KD 2019/0435
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 november 2019, dnr KS
2019/0435
Kommunkontorets rapport – Genomgripande utredning av Fritt Sök
till gymnasieskolan

Yrkanden
Stig Svensson (S) yrkar bifall till utbildningskansliets delyttrande
med följande tilläggsyrkande:
"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
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(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.
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."

Jesper Sahlén (V), Rasmus Törnblom (M), Åsa Wittenfelt (SD),
Camilla Norberg Hansen (L), Anders Edström (FNL), Anders
Ebbesson (C), Hedvig Åkesson (KD) och Klas Sivén (MP) instämmer i
Stig Svenssons (S) tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Utbildningsnämnden beslutar först att bifalla utbildningskansliets
delyttrande.
Ordförande tar därefter upp Stig Svenssons (S) med fleras tilläggsyrkande för beslut och finner att det bifallits.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att anta delyttrandet i enlighet med utbildningskansliets
tjänsteskrivelse med följande tillägg:
"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.
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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.
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."

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Diarienummer
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UN 2019/0588

Utbildningsnämnden
Plats och tid

Tågvirket, St. Södergatan 47, 2019-12-11 klockan 17.00–18.06

Ledamöter

Rasmus Törnblom (M), ordförande
Hedvig Åkesson (KD), vice ordf
Jesper Sahlén (V), 2:e v ordf
Camilla Norberg Hansen (L)
Anders Edström (FNL)
Stig Svensson (S)
Per Almén (S)
Åsa Wittenfelt (SD)

Tjänstgörande ersättare

Anders Ebbesson (C), tjänstgörande för David Liljedal (C)
Ann-Louise Levau (S), tjänstgör för Elin Folkesson (S)
Klas Sivén (MP), tjänstgör för Helena Heintz (MP)

Ersättare

Adrian Kasperczyk (L)
Sarah Hammar (L)
Ann-Charlotte Ewerhard (M)
Mats Nilsson (S), §§ 152-162 från kl.17:15
Frida Gudmundsson (FI)
Sven Björnsson (SD)

Övriga

Stefan Norrestam, utbildningsdirekötr
Magnus Sternudd, ekonomichef/lokalsamordnare
Stewe Löfberg, nämndsekreterare
Mia Reuterborg, utvecklingsledare
Sara Alfredsson, utvecklingsledare
Judit Pozna Meding, kommunikatör
Mari Bergqvist, rektor/åhörare
Camilla Ekberg, chef/åhörare
Robert Jivegård, personalföreträdare LR

Justerare
Paragrafer

§ 158

Plats och tid för justering

Utbildningskanslie onsdagen den 11 december 2019

Underskrifter
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UN 2019/0588

Sekreterare

Stewe Löfberg

Ordförande

Rasmus Törnblom (M)

Justerare

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ
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Paragrafer

§ 158

Datum då anslaget sätts upp

2019-12-12

Förvaringsplats för protokollet

Utbildningskansliet

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Stewe Löfberg
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2020-01-06

