Motion till Lunds kommunfullmäktige, 2018-10-15

Fritt Sök skapar segregation - avskaffa Fritt Sök!

Vänsterpartiet vill avskaffa Fritt Sök inom gymnasieskolan. Fritt Sök får negativa effekter för de många
elever som får lång resväg till och från skolan. Idag pendlar gymnasieungdomar till Lund från hela
Skåne och till och med från västra Blekinge. Pendlingen påverkar elevernas mående, studierna och
möjligheten till fritidsaktiviteter, detta kan skolans personal vittna om.
Idag kommer två tredjedelar av eleverna på Lunds gymnasieskolor från andra kommuner. Många
kommer från kommuner som faktiskt har egna gymnasieskolor, vilka utarmas allt mer av Lunds
attraktionskraft. En gymnasieskola kan innebära mycket för en kommun. När ungdomar och lärare
finns på plats skapas grogrund för andra verksamheter som idrotts- och kulturföreningar. Därför är det
viktigt att inte dränera välfungerande skolor på elever. Men vi ifrågasätter utvecklingen också utifrån
arbetsmarknadsperspektiv – ska arbete för gymnasielärare finnas enbart i Malmö-Lund? Det tycker
inte vi.
Vi förstår att det är orimligt att samtliga kommuner i Skåne har egna gymnasieskolor, eller att alla
program ska finnas överallt. Innan Lunds kommun gick med i fritt sök 2009 fanns ett samverkansavtal
med ett antal kommuner i vår närhet. Vår inställning är att dessa kommuners elever ska garanteras
plats i Lunds kommunala gymnasieskolor, precis som förut. Elever från andra kommuner kan också
erbjudas möjlighet att studera i Lund, i mån av plats.
Vi har länge varit motståndare till att bygga en ny gymnasieskola i Lund, den så kallade femte
gymnasieskolan. Vi tycker inte att Lunds kommun ska låna pengar för att bygga gymnasieskolor åt
andra kommuner. Det innebär att lundaborna sitter med en allt för stor del av risktagandet. Vad
händer med alla investeringar och alla anställda om trenden vänder?
Svaneskolan är en nyrenoverad och väl fungerande grundskola. Här har under lång tid barn från
Lunds centrum fått sin utbildning och så vill vi att det ska vara även framöver. Det är kapitalförstöring
att riva en byggnad som fungerar, speciellt bör aulan bevaras! Därför tycker Vänsterpartiet att
Svaneskolan ska finnas kvar som grundskola.

Vänsterpartiet föreslår 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 beslut om att inte bygga en sjätte gymnasieskola
att Säga upp avtalet om fritt sök.
att Erbjuda våra gamla samverkanskommuner ett avtal om gymnasieskola, likvärdigt med det som
fanns innan 2009.
att Elever som kommer från andra kommuner än samverkanskommunerna också ska kunna erbjudas
möjlighet att studera i Lund, i mån av plats.

Hanna Gunnarsson
Vänsterpartiet

Angelica Svensson
Vänsterpartiet

