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Minnesanteckningar 
Styrgruppen – gymnasiesamverkan i Skåne 
 
Tid  Tisdagen den 8 december 2009, klockan 09.00 – 11.00 
Plats Regionhuset, Lund, lokal: Boken 
 
Närvarande Lars Ahlkvist (m), Hörby, ordförande 
 Tommy Johansson (s), Östra Göinge 
 Bengt Åström (s), Burlöv 
 Lena Emilsson (s), Eslöv 
 Christer Rasmusson (fp), Helsingborg 
 Lena Svensson (c), Hässleholm 
 Brita Edholm (fp), Höör  
 Tommy Cedervall (fp), Klippan 
 Louise Rhen Winsborg (m), Lund 
 Madli-Ann Pohla (m), Simrishamn 
 Tina Johnsson, Sjöbo 
 Bengt Borglin (m), Skurup 
 Helene Öhman (fp) Staffanstorp 
 Kenneth Hovold (s), Svedala 
 Carina Larsson (m), Vellinge 
 Sven-Ingvar Borgquist (m) Ängelholm 
 

Övriga  Stefan Norrestam, Helsingborg 
 Bo Sahlée, Kommunförbundet Skåne 
 
1. Välkommen 
Ordförande Lars Ahlkvist hälsar välkommen till dagens sammanträde. 
 
2. Avtalet om fritt sök i Skåne.  
Rapport från möten med förvaltningschefsgrupp och beredningsgrupp. 

• Information och marknadsföring 
Arbetsgruppen har haft två stora uppgifter under året, den första – Pro-
gramväljaren 2010/2011 finns nu ute i våra skolor. Den andra uppgiften, 
att ta fram en ny webb-portal för gymnasieinformationen i samverkans-
området, pågår för fullt. Målet är att ha en webbsida färdig inför somma-
ren 2010. 

• Utbud, dimensionering och efterfrågan 
Arbetsgruppen har hela året följt intagningsarbetet och arbetet med det 
gemensamma intagningssystemet. 



Gruppen har nu också börjat diskutera gemensamt utbud och gemensam 
dimensionering inför GY 11. Detta påverkas också av den minskade 
elevkullen. 
Arbetet måste bygga på vad Skolverket presenterar som underlag för nya 
inriktningar inom de nya programmen och innehållen i dessa. Detta arbete 
pågår för fullt på Skolverket och beslut fattas inte förrän fram en bra bit in 
på 2010. 

• Prisbild och kostnader 
Månadsdebitering – förstudien kring denna är slutförd och ett förslag till 
hur man går vidare har presenterats av IST. Fullmakter går ut till alla kom-
munala huvudmän för att kunna ge Kommunförbundet Skåne i uppdrag att 
teckna avtal med IST om en tilläggsmodul med elevdatabas (till det 
gemensamma intagningssystemet). Kostnaderna fördelas sedvanligt, dvs 
enligt kommuninvånare. 
Rutiner fristående gymnasieskolor – Gemensamma rutiner för bidrag till 
fristående gymnasieskolor kommer att gälla inom hela samverkansområdet 
från januari 2010. Informationsarbetet pågår. 
Skånepriser – Insamlingen av uppgifter om alla kommunala huvudmäns 
bidragsbelopp för bidra till fristående gymnasieskolor pågår. Målet är en 
Skåneprislista som är jämförbar med riksprislistan som tas fram på samma 
sätt men med alla kommunala huvudmän i landet som underlag. 

 
Styrgruppen diskuterar särskilt hur ett arbete med ett gemensamt framtaget 
utbud kan fullföljas. Här finns ju ett antal kommunala intressen inblandade. Kan 
man påverka utbudet i hela samverkansområdet eller blir det viktigast i de olika 
delområdena i regionen? Styrgruppen vill fokusera på denna fråga vid sitt 
kommande sammanträde. 
I diskussionen berörs också gemensam prislista i Skåne och restriktivitet med 
nyetablering av gymnasieskolor. 
 
3. Ny gymnasieskola – GY 11 
Skolverket arbetar med sitt regeringsuppdrag om en ny gymnasieskola. Ett första 
utkast av examensmål och programstruktur presenterades den 20 oktober. Detta 
utkast har sedan varit föremål för kommentarer fram till en bit in i november. Ett 
andra utkast av examensmål och programstruktur kommer den 14 december och 
sedan finns möjligheter att kommentera dessa. Skolverket redovisar examensmål 
och programstruktur till regeringen den 15 februari 2010. 
 
4. Övrigt 
Nästa sammanträde blir den 12 februari 2010. Vid detta fokuseras särskilt på en 
diskussion kring utbud och dimensionering. 
 
 
Vid anteckningarna Justeras 

  
Bo Sahlée Lars Ahlkvist 


