
 
 
 
 
 
 Datum Beteckning 
 

 2010-06-23  
 

Postadress: Box 13, 264 21 Klippan. Besöksadress: Storgatan 33, Klippan. Telefon: 0435-71 99 00 Telefax: 0435-71 99 10 

Postadress: Box 53, 221 00 Lund. Besöksadress: Baravägen 1, Lund. Telefon 046-71 99 00 Telefax: 046-71 99 30 

Plusgiro: 34 68 83-2 Bankgiro: 312-8154 Organisationsnummer: 837600-9109 E-post: kansliet@kfsk.se Webb: www.kfsk.se 

Bo Sahlée 
0709 58 44 37 
 
 
 

Minnesanteckningar 
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1.  Välkommen 

Ordförande Lars Ahlkvist hälsar välkommen till dagens sammanträde. 

 

2.  Avtalet om fritt sök i Skåne 

 Rapport från möten med förvaltningschefsgrupp och beredningsgrupp 

 

Prioriterade områden: 

-Information och marknadsföring 

Arbetet med den nya webbportalen fortgår som beräknat. Information kring denna 

har även nu lämnats till de fristående gymnasieskolorna. Portalen förväntas vara i 

full drift från oktober månad. Denna blir en viktigt informationskälla inför valen 

till den nya gymnasieskolan GY11. Portalen kommer att innehålla objektiv 

information till alla – marknadsföring får finnas på respektive skolas hemsida. Till 

portalen fogas också en SYV-chatt. 

I år produceras inget tryckt material för hela samverkansområdet. Lokalt material 

kan tas fram och då också användas lokalt. 

 

-Utbud, dimensionering och efterfrågan 

Inga nya gemensamma diskussioner kring utbud och dimensionering i hela 

samverkansområdet sedan förra mötet. Arbete pågår nu i vissa av ”hörnen”. I 

övrigt får man grunda kommande diskussioner på en analysbild av det nuvarande 

läget. 

 

-Prisbild och kostnader 

* Arbetet med elev databasen pågår och följer tidsplanen. Start den 15 september 

och den första betalningen då. Det blir även möjligt att lägga in prislistor från 

början. 

* Riksprislistan för HT 2010 har varit ute på remiss och fastsälles i dagarna. Den 

är ett rätt steg mot den riksprislista som bygger på beslutet från ifjol om lika 

villkor. Fortfarande saknas några procentenheter neråt innan den motsvarar 

beslutet. 

* Interkommunal ersättning – styrgruppen ställer sig bakom ett förslag från 

förvaltningschefsgruppen om att se över avtalet om gemensam beräkningsgrund 

för interkommunal ersättning. Riksdagsbeslutet från ifjol om bidrag på lika villkor 

har gjort att man idag kan se försök att räkna på ett annat sätt , motsvarande 

bidrag till fristående gymnasieskolor och det är viktigt att vi är eniga om 

gemensamma principer. 

* Andra utredningar –Styrguppen ställer sig också bakom utredningar av , 

intagningsorganisationen inom samverkansområdet, driften av webbportalen, 

gemensamt intagningssystem och elevdatabas. 

 

3. Implementering av GY11 

Arbetet med implementeringen av GY11 fortgår på det nationella planet även om 

vi i regionerna saknar en ordentlig förankring i detta arbete. Informationen ut till 

oss regionalt släpar efter. 

Just nu genomföres nationella konferenser för huvudmännen och flera ledamöter 

framför klagomål på hur konferensen i Malmö genomfördes den 30 maj. 



Vi saknar fortfarande uppgifter från den nationella nivån på hur vi ska hjälpas åt 

med implementeringen av GY11 till alla våra gymnasielärare. 

 

4.  Övrigt 

- Blekinge 

Det finns nu ett intresse från tre Blekinge-kommuner (Olofström, Karlshamn och 

Ronneby) att diskutera möjligheten att ingå i vår gymnasiesamverkan. En 

skrivelse i ärendet kommer. 

 

-Lärling 

Diskuteras ett uttalande från Region Skåne om vikten av att ordna en ny 

lärlingsutbildning i Skåne utifrån den danska modellen. 

Lärlingsutbildningen pågår nu som en försöksverksamhet och från 2011 som en 

del i den nya gymnasieskolan , GY11. För dessa utbildningar är kommunerna 

huvudmän. 

 

-Ekonomi 

Information från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om uppgifter i årets 

budgetproposition kring besparingar inom statsbidragen för gymnasieskolan på ca 

600 mkr årligen under tre år framåt. SKL kommer att uppta nya förhandlingar 

med regeringen i frågan då man från SKL:s sida ser att  huvudmännen istället 

behöver ett tillskott av medel de närmaste åren för att kunna genomföra GY11 
 
 
OH-material från sammanträdet bifogas. 
 
 

 

Vid anteckningarna:                                          Justeras: 

 

 

 

 

Bo Sahlée                                                          Lars Ahlkvist 


