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Remiss i ärende Genomgripande utredning av Fritt
sök till gymnasieskolan", KS 2019/0435 - delyttrande
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

Barnets bästa
En barnkonsekvens i ärendet har inte bedömts vara relevant i detta
skede i ärendet.

Ärendet
Kommunkontoret har i sin rapport beskrivit den komplexa
gymnasiemarknaden som råder inom samverkansområdet för Fritt
Sök. Komplexiteten anges som huvudskäl för att Fritt Sök borde
utredas i enlighet med samarbetsavtalet.
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En eventuell förändring av antagningsreglerna i syfte att gynna
folkbokförda elever i Lunds kommun i intagningen till Lunds
kommunala gymnasieskolor skulle inom ramen för nuvarande
samverkansavtal innebär ett avsteg från själva avtalet och kräver
antagligen att avtalet måste sägas upp. Det skulle innebära både
konsekvenser för elever folkbokförda i Lunds kommun och Lunds
kommunala gymnasieskolor.

Utbildningskansliets synpunkter
I rapporten beskrivs inte 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.
Utbildningskansliet anser därför att dessa områden måste belysas
innan något beslut tas om samverkansavtalet. Utredningen bör
därför återupptas och särskilt fördjupas inom ovanstående områden.
Utbildningskansliet avser vidare att återkomma med ytterligare ett
delyttrande där mer specifika synpunkter på utredningen behandlas.
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Ordförandes förslag till beslut
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att

anta delyttrandet i enlighet med utbildningskansliets
tjänsteskrivelse som sitt eget.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen

