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 Minnesanteckningar 
 Styrgruppen – gymnasiesamverkan i Skåne 
 
Tid  Tisdagen den 11 september klockan 09.00 – 11.00 
Plats Regionhuset, Lund 
 
Närvarande Lars Ahlkvist (m), Hörby , ordförande 
 Tommy Johansson (s), Östra Göinge 
 Kerstin Röijer (m), Båstad 
 Ann Laurentz (s), Eslöv 
 Lars-Göran Wiberg (c), Hässleholm 
 Brita Edholm (fp), Höör 
 Anne Krantz (s), Kristianstad 
 Louise Rhen Winsborg (m), Lund 
 Madli-Ann Pohla (m), Simrishamn 
 Kent-Ivan Andersson (m), Sjöbo, Sydskånska gy.förb 
 Bengt Borglin (m), Skurup, Sydskånska gy.förb. 
 Kenneth Hovold (s), Svedala 
 Lars Hemzelius (fp), Trelleborg 
 Bo Sterner (m), Ystad, Sydskånska gy.förb. 
 Sven-Ingvar Borgquist (m), Ängelholm 
 
Övriga Jan Olofsson, Kommunförbundet Skåne 
 Bo Sahlée, Förbundssekreterare, Kommunförbundet Skåne 
 
Frånvarande Kjell-Åke Johnsson (s), Bjuv 
 Mats Svensson (s), Gymnasieförb. Bromölla-Sölvesborg 
 Christel Rasmusson (fp), Helsingborg 
 Tommy Cedervall (fp), Klippan 
 Charlotte Lindblad (m), Kävlinge 
 Magnus Lindahl (fp), Landskrona-Kävlinge-Svalövs gymnasieförbund 
 Agneta Eriksson (s), Malmö 
 Louise Christensson (m), Osby 
 Anki Jarl (s), Perstorp 
 Claes Hallberg (s), Svalöv 
 Karin Arvidsson (s), Tomelilla, Sydskånska gy.förb. 
 Carina Larsson (m), Vellinge 
 Per-Arne Håkansson (s), Åstorp 
 Anna-Karin Nilsson (m), Örkelljunga 
 Karl-Erik Innala (s), Östra Göinge 
 
 
 1. Välkommen 
 Ordförande Lars Ahlkvist hälsar alla välkomna till mötet. Den nya styrgruppen för 

Gymnasiesamverkan och ny utbildningsberedning presenteras. 
 

Gymnasiesamverkan 
i Skåne 



 
2. Ang. upphandling av ett gemensamt system för gymnasieintagning i Skåne 
Bland kommunerna i Skåne har vi i flera år diskuterat att få ett gemensamt system för 
gymnasieintagning i Skåne. Det skulle effektivisera intagningen och göra det lättare att 
hantera för alla inblandade. Dagens olika intagningssystem, tillsammans med att vi 
från nästa år också får frisök (andrahandsintagning) till gymnasieskolan, gör att frågan 
nu aktualiserats på nytt. 
 
Samtidigt har vi fått en förfrågan från Kommunförbundet Stockholms län om en 
gemensam upphandling av intagningssystem. Frågan har behandlats av Kommunför-
bundets styrelse och en förfrågan om att delta i upphandling har gått ut till alla 
skånska kommuner. Vi vet redan att man på flera håll i Skåne vill komma igång med 
en upphandling snarast möjligt och Kommunförbundet är berett att ställa resurser till 
förfogande för denna upphandling. 
 
Upphandlingen diskuteras , ett flertal kommuner med gymnasieintagning vill delta i 
upphandlingen. Kommunförbundet har engagerat en resursperson, Jan Olofsson 
(tidigare förv.chef i Höganäs), att arbeta med upphandlingen. 
 
Styrgruppen beslutar 
att ställa sig bakom en gemensam upphandling av intagningssystem i Skåne. 
 
 
3. Gymnasiesamverkan i Skåne – aktuellt idag 
- Avtal om gemensam beräkningsgrund för interkommunal ersättning i 

gymnasieskolan 
Avtalet är snart undertecknat av de Skånska kommunerna och användes redan som 
beräkningsmodell av vissa kommungrupper. I och med undertecknandet kan också 
den arbetsgrupp som skall följa kostnadsberäkningarna träda till. 
 
Styrgruppen beslutar  
att det är viktigt att arbetet nu går vidare och arbetsgruppen träder i funktion. En 
gemensam beräkningsgrund utgör en grund för det vidare samverkansarbetet. 
 
- Avtal om fritt sök i vissa delar av Skåne 
En redogörelse lämnas för arbetet med avtal om fritt sök i Skåne. Vi har idag avtal om 
fritt sök i nordöstra Skåne (7 kommuner), nordvästra Skåne (10 kommuner) och syd-
västra Skåne (5 kommuner) är också intresserade. Man prövar nu att knyta samman 
dessa kommuner till fritt sök för 22 kommuner i Skåne. 
 
Styrgruppen beslutar 
att lyfta frågan om fritt sök i Skåne dels till en kommunledningskonferens, dels till 
höstens presidiemöte. 
 
- Teknikcollege i Skåne 
Godkända Teknikcollege i Skåne idag är TC Västra Skåne (Landskrona-Kävlinge-
Svalöv) och TC Ystad-Österlen (Sydskånska gymnasieförbundet) där Simrishamn 
också kommer med. Insänd ansökan finns från Eslöv-Höör-Hörby och även 
Trelleborg-Svedala-Vellinge arbetar med ansökan. Flera kommuner är intresserade. 
Projektledare är anställd hos oss. 
 
Styrgruppen beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
- Vård- och Omsorgscollege i Skåne 
Arbetet med Vård- och Omsorgscollege i Skåne har påbörjats i augusti i år. Projekt-
ledare är anställd och en ansökan om ackreditering för Skåne skall göras innan års-
skiftet sedan kan de lokala intressenterna söka från januari 2008. Det finns ett stort 
intresse hos kommuner och andra aktörer. 
 



Styrgruppen beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
- Naturbrukssamverkan 
En redogörelse lämnas kring pågående samverkansdiskussioner för naturbruksut-
bildningar i Skåne. I den efterföljande diskussionen framkommer önskemål om att lyfta 
upp frågan på kommunledningsnivå då dessa utbildningar är mycket kostnadskrävan-
de och en samverkan kan ge bättre utvecklingsmöjligheter speciellt nu också med 
tanke på de minskningar av antalet 16 – 18-åringar som kommer under åren efter 
2008. 
 
Styrgruppen beslutar 
att även lyfta fram samverkansfrågan för naturbruksutbildningar på kommunlednings-
nivå. 
 
 
4. Aktuella gymnasiefrågor på riksnivå 
Ges en kort information kring utredningsläget vad gäller en ny gymnasieskola. 
Berörs också frågan om Lärarlyftet och forskningssatsningen. 
 
Styrgruppen beslutar 
att lägga informationen till handlingarna 
 
 

 5. Övrigt 
 -- 
 
 
 6. Nytt sammanträde 
 Nytt sammanträde med Styrgruppen tisdagen den 27 november kl 09.00. 
  
 
 7. Avslutning 
 Sammanträdet avslutas. 
 
 
 
 Vid pennan 
 
 Bo Sahlée 


