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Bo Sahlée 
0709 58 44 37 
 
 
 

Minnesanteckningar 
Styrgruppen – gymnasiesamverkan i Skåne 
 

Tid                        Tisdagen den 6 april klockan 09.00 – 11.00 

Plats:                    Regionhuset , Lund, lokal: Rum 20 

 

Närvarande:         Lars Ahlkvist (m) Hörby, ordförande 

                            Tommy Johansson (s) Östra Göinge 

                            Gunilla Qvist Lundin , Sjöbo 

                            Bengt Borglin (m) , Skurup 

                            Brita Edholm (fp), Höör 

                            Lars Hemzelius (fp), Trelleborg 

                            Kenneth Hovold (s), Svedala 

                            Karl-Erik Innala , Östra Göinge 

                            Pierre Månsson (fp), Kristianstad 

                            Christer Rasmusson (fp), Helsingborg 

                            Louise Rehn Winsborg (m), Lund 

                            Lena Svensson , Hässleholm 

                            Bengt Åström (s) , Burlöv  

                            Lena Emilsson (s), Eslöv 

 

Övriga:                Bo Sahlée, Kommunförbundet Skåne 

                            Stefan  Norrestam, Helsingborg 

                            Ulf Stenåsen, Kristianstad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.  Välkommen 

Ordförande Lars Ahlkvist hälsar välkommen till dagens sammanträde. 

 

2.  Ansökan till gymnasieskolan i år 

Stefan Norrestam föredrar sammanställningen över årets ansökningar till 

gymnasieskolan i samverkansområdet, dels för hela Skåne , dels för de fyra 

hörnen. Se bilaga 

 

3.  Avtalet om fritt sök i Skåne 

 Rapport från möten med förvaltningschefsgrupp och beredningsgrupp 

 

Våra områden ,vad har hänt sedan sist ? 

-   Information och marknadsföring – Arbetet med ny webb-sida fortskrider. Sidan 

ska vara tillgänglig i slutet av våren och sedan byggas på ytterligare. 

Tryckt informationsmaterial hanteras lokalt inför kommande år – ingen 

gemensam broschyr mera för hela samverkansområdet. 

 

-  Utbud, dimensionering och efterfrågan – se punkt 4. 

 

-  Prisbild och kostnader – 

   *  Månadsdebitering – elevdatabas – arbetet fortgår tillsammans med IST. 

Tidtabellen hålles med målsättningen att använda den nya elevdatabasen från och 

med den 15 september. Nu diskuteras också hur vi gör under sommarmånaderna 

juli och augusti. Månadsdebitering gäller både fristående och kommunala 

huvudmän. 

   *  Riksprislistan – de olika turerna med årets riskprislista gås igenom. Nu gäller 

ju Riksprislista 2009 som en övergång under första halvåret 2010. För andra 

halvåret 2010 vet vi fortfarande inte vilken prislista som kommer att gälla. 

   *  Interkommunal ersättning – det avtal som finns ska följas. I annat fall måste 

vi få ett uppdrag att se över avtalet bl.a. utifrån besluten om bidrag på lika villkor. 

  

 

4.  Utbud och dimensionering inom samverkansområdet 

Ulf Stenåsen föredrar ärendet utifrån arbetet i ovanstående arbetsgrupp. Hur 

arbetar vi gemensamt med utbudet av utbildningar inför Gy11 med hänsyn tagen 

till de nya program och inriktningar som kommer att finnas, en begränsad 

ekonomisk resurs och vikande elevunderlag ? 

Ulf Stenåsen beskriver hur man försökt få in planeringsunderlag från kommun, 

delregion och sedan göra en sammanställning på Skåne-nivå. Just nu diskuteras 

vilka ”bister” som finns på Skånenivå vad gäller nya program och inriktningar. 

Man kan också se risker för överetableringar. Viktigt att det finns så många 

utbildningar som möjligt tillgängliga på rimligt avstånd för våra elever. 

En ”skarp” överenskommelse på Skåne-nivå är inte aktuell utan man får först hitta 

lösningar i de fyra hörnen. 

 

 

 

 



4.  Övrigt 

Nästa möte. Tisdagen den 1 juni klockan 9 – ca 12. 

 
 
 

 

Vid anteckningarna:                                          Justeras: 

 

 

 

 

Bo Sahlée                                                          Lars Ahlkvist 


