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Servicenämnden

Yttrande över remiss: Motion från Hanna Gunnarsson (V) och Angelica Svensson (V) "Fritt Sök skapar
segregation - avskaffa Fritt Sök!"
Dnr SN 2018/0396

Sammanfattning

I en motion av Hanna Gunnarsson (V) och Angelica Svensson (V)
föreslås kommunfullmäktige besluta att stoppa rivningen av
Svaneskolan och bevara den som en grundskola, att avbryta planerna
på att bygga en femte kommunal gymnasieskola, att fatta ett
principiellt besluta om att inte bygga en sjätte gymnasieskola, att
säga upp avtalet om Fritt sök, att erbjuda Lunds tidigare
samverkanskommuner ett avtal om gymnasieskola, likvärdigt med
det som fanns innan 2009 samt att elever som kommer från andra
kommuner än samverkanskommunerna också ska kunna erbjudas
möjlighet att studera i Lund, i mån av plats.
Servicenämnden har fått förslaget på remiss.

Beslutsunderlag

Motion till Lunds kommunfullmäktige 2018-10-15
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-08 (denna skrivelse)

Barnets bästa

Ärendet rör barns och ungas rätt till skolgång och tillgång till
lämpliga skollokaler. Det berör också frågan om ekonomisk
hushållning med kommunens resurser, vilket i hög grad påverkar
barn och unga som är morgondagens vuxna. Kommunens resurser
måste användas på sådant sätt att de kommer till bäst nytta för
barnen.
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principiellt besluta om att inte bygga en sjätte gymnasieskola, att
säga upp avtalet om Fritt sök, att erbjuda Lunds tidigare
samverkanskommuner ett avtal om gymnasieskola, likvärdigt med
det som fanns innan 2009 samt att elever som kommer från andra
kommuner än samverkanskommunerna också ska kunna erbjudas
möjlighet att studera i Lund, i mån av plats.

Servicenämnden har fått förslaget på remiss. Delar av förslaget gäller
frågor som faller inom servicenämndens ansvarsområde och dessa
frågor kommer att behandlas nedan. Eftersom den principiella
frågan om Fritt sök faller inom Utbildningsnämndens område
kommer den och de till den direkt relaterade frågorna inte att
behandlas nedan.

Stoppa rivningen av Svaneskolan

I motionen föreslås kommunen att stoppa rivningen av Svaneskolan
och bevara den som en grundskola.

Svaneskolan är i behov av en renovering. Tidigare har tak fått läggas
om akut för att skolan ska kunna användas. Om Svaneskolan ska vara
kvar kommer den att behöva renoveras. Det ankommer inte på
serviceförvaltningen att bedöma om det är försvarbart att ha så få
elever i befintliga byggnader då dessa är väl tilltagna och
driftkostnaden per elev är högre än genomsnittet.
I nuläget pågår arbetet med att iordningställa Parkskolan för att hysa
Svaneskolans elever. Skulle arbetet avbrytas skulle nedlagda
förgäveskostnader uppgå till i storleksordningen 7 mnkr.

Avbryt planerna på att bygga en femte kommunal gymnasieskola
I motionen föreslås vidare att planerna på att bygga en femte
kommunal gymnasieskola ska avbrytas. Serviceförvaltningen
uppfattar detta som att författarna till motionen såväl vänder sig mot
själva uppförandet av en ny byggnad, som mot att starta en femte
kommunal gymnasieskola, oavsett lokalfrågan. Eftersom
servicenämndens ansvarsområde i denna del endast gäller frågan om
lokaler är det dock enbart ur detta perspektiv punkten berörs här.
En femte kommunal gymnasieskola av den storlek som har beställts
av Utbildningsnämnden kan inte inrymmas inom kommunens
befintliga lokalbestånd. Redan det faktum att Hedda
Anderssongymnasiet startade under höstterminen 2018 i
synnerligen begränsad omfattning (mindre än en tiondel av det
planerade elevantalet) är en utmaning att lösa för servicenämnden.
Serviceförvaltningens uppfattning är att det elevantal som
beställningen omfattar kräver en nybyggnation, men hur elevantalet
beräknas faller utanför förvaltningens område.
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Skulle kommunen välja att avbryta projektet avseende Hedda
Anderssongymnasiet skulle det innebära förgäveskostnader som
bland annat omfattar arkitekttävling, framtagande av
förfrågningsunderlag, konsultkostnader för projektering fram till
systemhandling och projektledning. Sammantaget handlar det om i
storleksordningen 14 mnkr förutom kostnaderna för framtagandet
av nya idrottshallar för ca 2 mnkr. Här till kommer kostnader för
detaljplanen. Enligt avtalet med entreprenören kan kommunen välja
att inte avropa själva uppförandet av byggnaderna. Entreprenören
har i sådant fall rätt till skäliga avvecklingskostnader. Kostnaderna
för att avveckla skolan Hedda Anderssongymnasiet är också oklart
och utanför Serviceförvaltningens ansvarsområde. Vad de skulle
kunna uppgå till väljer förvaltningen att inte spekulera i för
närvarande. Inte heller vill förvaltningen av försiktighetsskäl i
nuläget ta ställning till huruvida det finns någon risk för skadestånd
eller andra typer av ersättningar som skulle kunna bli aktuella vid ett
avbrytande.
För det fall att kommunfullmäktige skulle inta en positiv attityd till
förslagen i motionen är det serviceförvaltningens starka
rekommendation att genomföra en fördjupad utredning avseende de
rättsliga och ekonomiska konsekvenserna av ett avbrytande, innan
några åtgärder vidtas.

Principiellt beslut om att inte bygga en sjätte gymnasieskola

Såvitt får förstås utgår förslaget att inte bygga en sjätte
gymnasieskola från premissen att Fritt sök sägs upp och att det avtal
som föreslås ersätta Fritt sök, inte genererar ett sådant elevantal att
en sjätte gymnasieskola behöver byggas.
Som ovan angetts tar serviceförvaltningen inte ställning till vilket
antal elever som kommunen ska tillhandahålla gymnasielokaler för.
Men ska servicenämnden tillhandahålla lokalerna och det handlar
om en betydande ökning av antalet gymnasieelever i förhållande till
dagens antal, ser förvaltningen inte någon annan lösning än att en
sjätte gymnasieskola byggs. Elevkapaciteten i befintliga lokaler kan
inte ökas i en mån som motsvarar ytterligare en hel gymnasieskola.

Övriga anmärkningar

Det är värt att notera att det vinnande förslaget i den arkitekttävling
som genomförts avseende Hedda Anderssongymnasiet ligger till
grund för den detaljplan som nu tas fram för Pastor Svane 1 mfl.
Planen föreslås få en genomförandetid om tio år. Planen är ännu inte
antagen, men granskningen har genomförts och ett antagande
förväntas ske under våren 2019.
Vidare är det värt att notera att servicenämnden redan idag verkar
på en byggmarknad där såväl helt uteblivna anbud som oacceptabelt
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höga anbud är en realitet. Samtidigt står kommunen inför en fortsatt
hög byggtakt avseende kommunala lokaler. Att i det läget värna
kommunens varumärke som seriös och långsiktig aktör på
marknaden bedömer serviceförvaltningen vara av mycket stor vikt.
Ett avbrytande på det sätt som föreslås skulle riskera att få rakt
motsatt verkan och riskera att få konsekvenser i andra
stadsutbyggnadsprojekt.
Serviceförvaltningens rekommendation är att avslå motionen. Den
sammantagna minsta möjliga förgäveskostnaden som skulle kunna
bli aktuell vid ett avbrytande uppgår idag till ca 22 mnkr, men det är
inte sannolikt att kostnaden skulle stanna där. Ett avbrytande av det
pågående arbetet skulle dessutom innebära mycket stora praktiska
problem för kommunen, vad gäller att lösa lokalfrågan både på
kortare och längre sikt.

Skulle motionen bifallas vill serviceförvaltningen reservera sig för att
ytterligare behov av mer fördjupade utredningar föreligger, eftersom
konsekvenserna av en felaktig hantering är mycket svåra att
överblicka, såväl praktiskt och rättsligt som ekonomiskt.

Serviceförvaltningens förslag till beslut
Servicenämnden beslutar
att
att

såsom sitt svar avseende motion från Hanna Gunnarsson (V)
och Angelica Svensson (V) ”Fritt sök skapar segregation –
avskaffa Fritt sök” översända serviceförvaltningens
tjänsteskrivelse 2019-01-08 samt
rekommendera kommunfullmäktige att motionen avslås.

Serviceförvaltningen

Pål Svensson
Servicedirektör

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Jonna Myrebris
Fastighetschef
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