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Minnesanteckningar 
Styrgruppen – gymnasiesamverkan i Skåne 
 
Tid  Fredagen den 20 mars 2009, klockan 09.00 – 11.30 
Plats Regionhuset, Baravägen 1, Lund, rum 21 
 
Närvarande Lars Ahlkvist (m), Hörby, ordförande 
 Tommy Johansson (s), Östra Göinge 
 Sven-Ingvar Borgquist (m), Ängelholm 
 Kent-Ivan Andersson (m), Sjöbo, Sydskånska gymnasieförb. 
 Brita Edholm (m), Höör  
 Kristina Kinnman-Starck (m), Lomma 
 Carina Larsson (m), Vellinge 
 Louise Rhen Winsborg (m), Lund 
 Tommy Cedervall (fp), Klippan 
 Bengt Borglin (m), Skurup 
 Ann Laurentz (s), Eslöv 
 Lars Hemzelius (fp), Trelleborg 
 Lena Olsson, Hässleholm 
 Bengt Åström, Burlöv 
 Christer Rasmusson, Helsingborg 
 Kenneth Hovold (s), Svedala 
 
Övriga Jan Olofsson, Kommunförbundet Skåne 
 Ulf Stenåsen, Kristianstad 
 Bo Sahlée, Förbundssekreterare, Kommunförbundet Skåne 
 Agneta Persson, Helsingborg (gy-intagning) 
 Ann-Sofie Nordh, Malmö (gy-intagning) 
 
 
1. Välkommen 
Ordförande Lars Ahlkvist hälsar alla välkomna till dagens sammanträde . 
 
2. Gemensamt system för gymnasieintagning i Skåne 
Agneta Persson och Ann-Sofie Nordh presenterar resultatet av den första gemen-
samma sökomgången i Skåne . Det är ju första året som använder oss av ett 
gemensamt intagningssystem för hela Skåne (och Sölvesborg) (se bilaga). Bilden 
av hela Skåne och de fyra hörnen presenteras både vad avser kommunala skolor 
och fristående skolor. 



Viktigt att betona är att det än så länge är sökbilden. Först efter den 30 mars är 
den preliminära intagningen genomförd, Perioden 15 april – 5 maj är det 
omvalsperiod och den 1 juli genomförs den definitiva intagningen. Efter 3 veckor 
då alla elever ska svara på beslutet ser man alla klara platser den 1 augusti och 
från denna dag till den 15 september sker eventuell reservintagning. 
 
3. Avtalet om fritt sök i Skåne 
Ulf Stenåsen beskriver arbetet med avtalet och hur olika arbetsgrupper nu bildas. 
Bilagan visar detta. Viktig att poängtera koncensusbeslut i respektive grupp som 
underlag för förslag till de olika huvudmännen. Huvudmännen har ju kvar all 
beslutanderätt vad gäller gymnasieskolan (se bilaga). 
 
4. Speciella samverkansområden 

- Vård- och omsorgscollege 
Ansökningarna från de lokala VO-college börjar nu sändas in. Ystad-
Österlen och Eslöv-Höör-Hörby har ansökt och blivit granskade. 
Ytterligare 6 områden arbetar med ansökan. 
 

- Teknikcollege 
Samverkan Skåne-Blekinge fortsätter. Ängelholm-Klippan-Örkelljunga 
ansökte före nyår och ska nu granskas. En ansökan om medel från 
Regionalfonden håller på att slutföras. I denna finns många parter med. 
 

- Servicecollege 
Landskrona-Kävlinge-Svalövs gymnasieförbund har, tillsammans med 
Klippan, haft ett informationsmöte om Servicecollege. 
 

- Lärlingsutbildning 
Ny ansökan om platser inom gymnasial lärlingsutbildning. Inte så många 
platser hos kommunala skolhuvudmän. Kommunförbundet anordnar en ny 
konferens kring lärlingsfrågan. 
 

- Gymnasiepropositionen 
Arbetet med gymnasiepropositionen slutföres inom regeringen. En för-
hoppning är att en proposition kommer under april månad. Detta behövs 
för att få en riksdagsbehandling snabbt under hösten och också för att ge 
Skolverket uppdrag att börja arbeta med en ny gymnasieskola. 
 

5. Övrigt 
Hur arbetar man med förändringar av gymnasieskolan ute i kommunerna? 
Frågan, som ställes av en av styrgruppens medlemmar, ger ett antal olika svar på 
hur man arbetar ute i kommunerna, här några synpunkter: 

- Vellinge – nedläggning av Omvårdnadsprogrammet i år. 
- Trelleborg – omställning till förmån för VO-college i Trelleborg 
- Eslöv – planerad omställning av gymnasieskolan under några år. 

Demografi + ändrad sökbild. 
- Sydskånska gymnasieförbundet – stora strukturella förändringar. Problem 

att lägga ner verksamhet men så sker. 



- Lund – minskat antal ansökningar till fristående gymnasieskolor. De 
kommunala skolorna har oförändrad sökbild. Förändringar inom olika 
program. 

- Skurup – ökad personalstyrka inom gymnasiet då man får ytterligare en 
årskurs. 

- Skåne nordost – i balans. 
- Klippan – Stora besparingar inom skolan men gymnasiet ok. 

 
 
6. Nästa sammanträde 
Fredagen den 15 maj klockan 9 – 12. 
 
 
 
Vid pennan Justeras 

  
Bo Sahlée Lars Ahlkvist 
 


