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Utbildningsnämnden 20140924
Ärende 7: “Ny gymnasieskola i Lund”

Vänsterpartiet säger nej till ny gymnasieskola
Under mer än ett års tid har utbildningsnämnden diskuterat det eventuella framtida
behovet av en ny gymnasieskola i Lund. Vänsterpartiet väljer nu, när processen går in i ett
nytt mer konkret skede, att redovisa vår ståndpunkt i frågan. Vi föreslår att planeringen för
en ny gymnasieskola i Lund avslutas. Detta är inget lätt beslut, men vi ser att nackdelarna
överväger fördelarna med en ny gymnasieskola.
För oss i vänsterpartiet finns flera anledningar till att vi nu har valt att säga nej till en ny
skola.
1. Utarmningen av gymnasieutbildning i kommunerna runt omkring
De senaste åren, sedan systemet med Fritt Sök i Skåne och västra Blekinge genomfördes
fullt ut, har vi sett hur gymnasieutbildningen utarmas i många kommuner runt om Lund. I
Eslöv, Kävlinge, Landskrona och andra kommuner minskar antalet elever snabbare än
planerat, eleverna väljer helt enkelt att gå i gymnasiet i Lund och Malmö istället. Vi ser
stora problem med denna elevflykt, både för eleverna som får längre pendlingsdagar och
därmed mindre tid till fritid och återhämtning och för orterna vars näringsliv och utveckling
riskerar påverkas när de äldre tonåringarna åker hemifrån tidigt på morgonen och inte
kommer tillbaka till orten förrän sent på kvällen. Vi menar att Skåne mår bäst av att ha bra
gymnasieutbildning på många orter. Utbildning måste alltid finnas tillgängligt så nära som
möjligt.
Genom att planera för en femte gymnasieskola accepterar vi i Lund denna utveckling,
istället för att vara solidariska med omgivande kommuner och stötta gymnasieskolorna och
utbildningen där.
2. Lund har ett stort investeringsbehov och vi måste prioritera
Att bygga en ny gymnasieskola med uppemot 1500 elevplatser är en väldigt stor
investering. Vi menar att Lunds kommun står inför ett fortsatt stort investeringsbehov när
det gäller förskolor, grundskolor, kultur och idrottslokaler, och att vi helt enkelt måste
prioritera. I en sådan prioritering kommer en ny gymnasieskola långt ner på listan, behovet
är helt enkelt större på andra områden, och vi väljer här att se till helheten för kommunen
istället för bara utbildningsnämnden.
3. Kommunerna måste kommunicera och planera tillsammans!
Vi har i utbildningsnämnden under en tid diskuterat det stora behovet av att kommunerna i
Skåne diskuterar och planerar gymnasieutbildningen tillsammans i hela regionen, både på

politisk nivå och tjänstemannanivå. Förändringar i gymnasieutbudet i en kommun påverkar
till hög grad andra kommuner, och behovet av gemensam planering är därför stort. Lunds
kommun har försökt att få till stånd sådana diskussioner, men intresset har varit svagt från
andra kommuner. Vi beklagar detta men föreslår ändå att Lund ska ta förnyade kraftfulla
initiativ till dessa viktiga diskussioner.
4. Diskutera, utvärdera och omförhandla Fritt Sök
Vänsterpartiet ser överlag stora problem med systemet med Fritt Sök (att elever kan söka
som förstahandssökande i alla kommuner i Skåne och västra Blekinge). Systemet har lett
till de effekter vi nu brottas med: Översökning av gymnasieskolorna i Lund och
nedläggning av gymnasieutbildningar i andra kommuner. Det finns dessutom ett stort
överskott av platser i många kommuner, medan Lund istället lider av trängsel och stora
klasser. Vänsterpartiet menar att systemet med Fritt Sök måste diskuteras och utvärderas
ordentligt och menar att kommunerna måste omförhandal avtalet för att få bort de negativa
effekter som vi nu ser.

Avslutningsvis är vi i Vänsterpartiet glada över att gymnsieutbildningen i Lund håller så
hög kvalitet och har så gott rykte att många elever vill gå i våra skolor. Det är tack vare
våra duktiga, engagerade och välutbildade lärare som våra skolor är så bra och populära.
Vi är medvetna om att minskningen av ungdomar i gymnasieålder som nu sker inte har
påverkat Lunds lärare just tack vare Fritt Sök, men vi ser att nackdelarna övervägar dessa
fördelar.

Vårt yrkande i utbildningsnämnden 20140924 i sin helhet
Vänsterpartiet yrkar
att:
Förvaltningens första attsats avslås
att:
Planerna på att bygga en ny gymnasieskola i Lund avskrivs
att: 
Lunds kommun tar kraftfulla initiativ till diskussioner, översyn och utredning av gymnasieskolornas
situation i Skåne och effekterna av Fritt Sök i Skåne och västra Blekinge
samt
att:
begära av utbildningsdirektören att frågan om framtida programstruktur på kommunens
gymnasieskolor utreds (= förvaltningens attsats 2)
att: 
begära att utbildningsdirektören senast juni 2015 presenterar förslag på framtida programstruktur
på samtliga gymnasieskolor. Fram till slutredovisning skall utbildningsnämnden få löpande information
om arbetet. (= reviderad förv. attsats 3)

Hanna Gunnarsson
vänsterpartiet
andra vice ordförande utbildningsnämnden

