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Minnesanteckningar 
Styrgruppen – gymnasiesamverkan i Skåne 
 
Tid  Fredagen den 15 maj 2009, klockan 09.00 – 12.00 
Plats Regionhuset, Baravägen 1, Lund, rum 20 
 
Närvarande Lars Ahlkvist (m), Hörby, ordförande 
 Bengt Åström (s), Burlöv 
 Christer Rasmusson (fp), Helsingborg 
 Lena Olsson (c), Hässleholm 
 Brita Edholm (fp), Höör  
 Tommy Cedervall (fp), Klippan 
 Kristina Kinnman-Starck (m), Lomma 
 Louise Rhen Winsborg (m), Lund 
 Madli-Ann Pohla, Simrishamn (ersättare) 
 Gunilla Quist-Lundin (m), Sjöbo, Sydskånska gy.förb. (ersättare) 
 Bengt Borglin (m), Skurup, Sydskånska gy.förb. 
 Kenneth Hovold (s), Svedala 
 Mia Böcker (m), Tomelilla 
 Lars Hemzelius (fp), Trelleborg 
 Carina Larsson (m), Vellinge 
 Karl-Erik Innala (s), Östra Göinge 
 Tommy Johansson (s), Östra Göinge 
 
Övriga  Agneta Persson, Helsingborg  
 Ulf Stenåsen, Kristianstad 
 Stefan Norrestam, Helsingborg 
 Jan Olofsson, Kommunförbundet Skåne, sekreterare 
 
 
1. Mötets öppnande 
Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. 
Under punkten övrigt anmäldes fråga om kvalitetssäkringsarbete initierat av Lars 
Hemzelius. 
 
 
2. Resultat av preliminär intagning i Skåne 
Agneta Persson redovisade ansöknings- och intagningssituationen baserat på ele-
vernas slutliga 1:a-handsansökningar och höstterminsbetygen. För Malmö/Lund/ 



Trelleborg omfattar intagningen endast behöriga sökande medan övriga kommu-
ner har med även obehöriga. 29 % av eleverna har gjort omval. 6 % av eleverna 
har slutbetyg från grundskolan, varav de flesta i dag går i gymnasiet men vill byta 
program. 
För närvarande görs en del provkörningar där man laborerar med dimensione-
ringen men man förväntar sig inte några större förändringar. 
Sammanställning över elevernas val över kommungränserna redovisades. 
Bilderna som Agneta använde har mailats ut separat. 
 
 
3. Avtalet om fritt sök i Skåne. Rapport från förvaltningschefsgrupp och 

beredningsgrupp. 
Sett i några års perspektiv har avtalet lett till en märkbart förbättrad samarbets-
anda mellan kommunerna med en samsyn inom många områden. 

• Information och marknadsföring 
Gruppen har kommit långt i sitt arbete och förväntas vara klara med 
förslag i god tid inför höstens information inför lå 2010/11. 

• Utbud, dimensionering och efterfrågan. 
Gruppen har sitt första möte den 18/5. Inledningsvis skall man skapa 
enhetliga rutiner och strukturer för intagningsarbete och statistik. 

• Prisbild och kostnader. 
Gruppen arbetar intensivt och har bl.a. tagit del av Stockholms erfaren-
heter. Se punkt 4. 

 
 
4. Speciella frågor 

• Månadsdebitering – interkommunal ersättning. 
Gruppen har konstaterat att det för närvarande inte finns IT-stöd som gör 
det möjligt att genomföra detta från ht 2009. Gruppens målsättning är att 
det skall kunna införas från 1 jan 2010. Skåne och Stockholm samverkar 
för att få fram IT-lösning. Gruppen har konstaterat att det finns ett tydligt 
behov att se över och samordna ”prislapparna” för programmen. Skåne nv 
kan utgöra modell för detta arbete. 

• Regler för ersättning till fristående gymnasieskolor. 
I Skåne no och nv tillämpas månatliga bidrag till fristående skolor vilket 
fungerar väl och alla parter är nöjda. Utbetalningarna hanteras av respek-
tive kommun och stöds av deras egna skoladministrativa system. 

 
 
5. Förslag till ny gymnasieskola – GY 11 
Kort information lämnades om den förändrade gymnasieskola som träder ikraft 
2011. Underlag från Utbildningsdepartementet, Skolverket samt Kommunförbun-
det Skåne kommer att skickas ut separat snarast. 
 



 
6. Övrigt 

• Kvalitetssäkring. 
Beslöts att uppdra åt beredningsgruppen att, utifrån förslag från Lars 
Hemzelius, utöka de prioriterade arbetsgrupperna med en grupp som tar 
fram gemensamma modeller och metoder för ett gemensamt kvalitets-
arbete. Arbetet skall innefatta en modell för att redovisa den enskilda 
gymnasieskolans ”reella lärarbehörighet”.  

 
 
7. Avslutning 
Nästa sammanträde beslutas av ordföranden efter samråd med Bo Sahlée. 
Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
 
 
Sekreterare Justeras 

  
Jan Olofsson Lars Ahlkvist 
 


