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Minnesanteckningar 
Styrgruppen – gymnasiesamverkan i Skåne 
 
Tid  Fredagen den 12 december 2008 klockan 09.00 – 11.30 
Plats Regionhuset, Lund, lokal Boken 
 
Närvarande Kjell-Åke Johansson (s), Bjuv 
 Henrik Wöhlecke (m), Eslöv 
 Kristina Lind (kd), Hässleholm 
 Lars Ahlkvist (m), Hörby, ordförande 
 Brita Edholm (fp), Höör 
 Tommy Cedervall (fp), Klippan 
 Anders Tell (s), Kristianstad 
 Kristina Kinnman-Starck (m), Lomma 
 Louise Rhen Winsborg (m), Lund 
 Carl-Göran Svensson (c), Simrishamn 
 Kent-Ivan Andersson (m), Sjöbo, Sydskånska gy. förb. 
 Bengt Borglin (m), Skurup, Sydskånska gy. förb. 
 Helene Öhman (fp), Staffanstorp 
 Lars Hemzelius (fp), Trelleborg 
 Carina Larsson (m), Vellinge 
 Sven-Ingvar Borgquist (m), Ängelholm 
 Anna-Karin Nilsson (kd), Örkelljunga 
 Tommy Johansson (s), Östra Göinge 
 

Övriga Jan Olofsson, Kommunförbundet Skåne 
 Ulf Stenåsen, Kristianstad 
 Bo Sahlée, Förbundssekreterare, Kommunförbundet Skåne 
 

 
 
1. Välkommen 
Ordförande Lars Ahlkvist hälsar alla välkomna till dagens sammanträde som är 
det första i år. Vi har avvaktat tecknandet av avtalet om fritt sök i Skåne. 
Bo Sahlée ger en historik över gymnasiesamverkansarbetet i Skåne under åren 
som gått – allt tar tid men nu har vi lyckats nå fram till flera av de uppställda 
målen. 
 
 



2. Gemensamt system för gymnasieintagning i Skåne 
Jan Olofsson ger en presentation av arbetet med upphandlingen av ett gemensamt 
intagningssystem i Skåne och visar på de verksamhetsmässiga och ekonomiska 
vinsterna med upphandlingen. 
Vi har nu i Skåne ett gemensamt intagningssystem men i stort sett samma 
intagningsorganisation som tidigare. Avtalen kring gemensam intagning finns att 
tillgå på Kommunförbundet Skånes hemsida, www.kfsk.se . 
 
3. Arbetsgrupp för interkommunal ersättning 
Utifrån avtalet om gemensam beräkningsgrund för interkommunal ersättning 
inom gymnasieskolan finns en arbetsgrupp med uppgift att följa ekonomi och 
beräkningar m.m. Gruppen har nu arbetat under 2008. 
Utdelas en sammanställning av en enkät som gått ut till alla gymnasiehuvudmän 
för att se hur man följer beräkningsgrunden och också på vilket sätt man arbetar 
med kvalitetsfrågor (bifogas). 
 
Under denna punkt diskuteras också olika sätt att debitera interkommunal 
ersättning. Förslag framföres om att respektive kommun debiteras måndasvis i 
fortsättningen. Detta gäller redan i en del skånska kommuner. Avtalet om 
gemensam beräkningsgrund finns på Kommunförbundet Skånes hemsida. 
 
Styrgruppen beslutar 
att överlämna frågan om månadsvis debitering av IKE till planeringsgruppen/ 
förvaltningschefsgruppen för beredning. Planeringsgruppen återkommer med 
förslag till styrgruppen. 
 
4. Avtalet om fritt sök i Skåne 
Samverkansavtal för Gymnasieskolan i Skåne, avtalet om fritt sök m.m. är nu i 
hamn. Avtalet undertecknades av alla parter i slutet av september och början av 
oktober 2008. Genom avtalet gäller fr.o.m. läsåret 2009/10 fritt sök till alla 
gymnasieskolor i Skåne samt Sölvesborgs kommun i Blekinge.   
 
Genom avtalet, som förvaltas av Kommunförbundet Skåne, finns nu också ett 
planeringsorgan – en förvaltningschefsgrupp bestående av samtliga förvaltnings-
chefer med gymnasieskola i Skåne. Denna grupp kommer att träffas kontinuerligt 
och också förbereda ärenden till styrgruppen. Inom sig har förvaltningschefsgrup-
pen valt en beredningsgrupp med några representanter för varje ”hörn” i Skåne. 
Ordförande under första året i förvaltningschefsgrupp och beredningsgrupp är Ulf 
Stenåsen, Kristianstad.  
 
Avtalet finns att läsa på Kommunförbundet Skånes hemsida. 
 
5. Försöket med lärlingsutbildning 
Under höstterminen 2008 har försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbild-
ning startat. Jan Olofsson lämnar en kort redogörelse för läget idag utifrån en 
redovisning som Skolverket gjort i november månad (PM om försöksverksam-
heten med gymnasial lärlingsutbildning). Här visas att 135 huvudmän rekvirerat 
3699 lärlingsplatser av 4963 beviljade platser. 1264 platser är inte rekvirerade. 



Fristående huvudmän har rekvirerat 2064 platser och kommunala huvudmän 1630 
platser. De fristående huvudmännens dominans här är tydlig med tanke på att den 
totala andelen elever som går i fristående gymnasieskola är drygt 17 procent av 
samtliga gymnasieelever. 
 
6. Speciella samverkansområden 

- Teknikcollege i Skåne och Blekinge 
I regionen Skåne/Blekinge finns idag 4 godkända teknikcollege (Västra 
Skåne, Mitt i Skåne, Ystad/Österlen och Sydost). TC Söderslätt blir god-
kända i januari 2009 och Nordvästra Skåne lämnade in en ansökan nu i 
december. En gemensam samordning sker i regionen genom en samord-
ningsgrupp och en mindre arbetsgrupp. Arbete pågår med en gemensam 
ansökan till Regionalfonden (mars 09). 
 

- Vård- och omsorgscollege i Skåne 
Hela Skåne är godkänt som ett regionalt Vård- och omsorgscollege och en 
styrgupp följer arbetet här. En projektledare arbetar på halvtid. I åtta olika 
områden i Skåne pågår arbetet med att skapa lokala vård- och omsorgs-
college. Ansökan är i december insänd för Ystad/Österlen och de övriga 
kommer efter i början av år 2009. Region Skåne är en aktiv part i arbetet 
med Vård- och omsorgscollege. 
 

- Byggutbildningar i Skåne 
Sedan ett par år sker en samverkan mellan byggbranschen i Skåne (bygg-
industrin och byggfacket) och de lokala byggutbildningarna genom möten 
och diskussioner som anordnas i Kommunförbundets regi. Byggbranschen 
är i rådande krisläge intresserade av en samordning av praktikplatser i 
regionen. 
 

- Naturbruksutbildningar 
Sedan flera år pågår ett arbete med samverkan inom naturbruksutbild-
ningarna i Skåne. Med hjälp av medel som tilldelades av Myndigheten för 
Skolutveckling i december 2007 omfattar nu samverkansarbetet både 
kommunala och fristående gy-skolor. Jan Olofsson arbetar sedan i höstas 
med en rapport kring samverkan och förutsättningarna för denna. 

 
7. Sammanträdestider 2009  

Följande sammanträdestider fastställes för första halvåret 2009: 
Fredagen den 20 mars klockan 9 – 12, Regionhuset i Lund, Rum 21 
Fredagen den 15 maj klockan 9 – 12, plats meddelas senare 

 
 
Vid pennan Justeras 

  
Bo Sahlée Lars Ahlkvist 


