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Minnesanteckningar 
Styrgruppen – gymnasiesamverkan i Skåne 
 
Tid  Fredagen den 1 oktober 2010 klockan 13.30 – 15.30 
Plats:  Kommunförbundet Skåne, Porfyrvägen 8, Lund 
 
Närvarande:  Tommy Johansson (s), Östra Göinge, ordförande 
 Kent-Ivan Andersson (m), Sjöbo 
 Bengt Borglin (m), Skurup 
 Brita Edholm (fp), Höör 
 Lars Hemzelius (fp), Trelleborg 
 Carina Larsson (m), Vellinge 
 Christer Rasmusson (fp), Helsingborg 
 Louise Rehn Winsborg (m), Lund 
 Anders Tell (s), Kristianstad 
 Bengt Åström (s), Burlöv  
 
Övriga: Bo Sahlée, Kommunförbundet Skåne 
 Jan-Åke Johansson, Kommunförbundet Skåne 
 Stefan Norrestam, Utbildningsdirektör, Lund 
 Ann-Sofie Nordh, Chef gymnasieintagningen UF, Malmö 
 Kadrie Persson-Salja, intagningssekreterare UF, Malmö 
 
 
1. Välkommen 
Lars Ahlkvist har anmält förhinder. Tommy Johansson, Östra Göinge, går in som 
ordförande och hälsar välkommen till dagens sammanträde. 
 
2. Avtalet om fritt sök i Skåne 
Rapport från möten med förvaltningschefsgrupp och beredningsgrupp. 
 
Revidering av samverkansavtal 
GY11 leder till behov av mindre ändringar i avtalstexten då vissa begrepp är 
ändrade såsom specialutformat till särskild variant. Dessutom görs PRIV och 
Yrkesintroduktionen inom Introduktionsprogrammet sökbart och måste då 
hanteras i samverkansavtalet. 
 



Frågan om gymnasiesärskolan inom samverkansområdet skiljer kommunerna åt 
(dessutom pågår en utredning om hela gymnasiesärskolan). I diskussionen fram-
kommer att det är svårt att motivera att vissa grupper av elever inte har möjlighet 
till fritt sök när majoriteten har denna möjlighet. Fråga: hur förhåller sig LSS till 
detta? Förslag att bereda frågan med inblandade och göra en kartläggning. 
Styrgruppen behandlar frågan vid ett sammanträde nästa år. 
 
Prioriterade områden – vad har hänt sen sist? 

- Information och marknadsföring – gemensam webbinformation från 
HT 2010 – Hur långt har vi kommit? 
Webbportalen innefattar nu alla inom samverkansområdet (förutom en 
fristående skola). Portalen kommer att presenteras vid nästa möte. 
Gymnasieansökan är flyttad till 1 mars och det ger tid att få ut information 
via portalen. Digitalt infomaterial har den stora fördelen att det snabbt går 
att göra ändringar vilket är en längre process med tryckt material. Alla är 
skyldiga att informera om hela sitt utbud. 

 
- Prisbild och kostnader 

Månadsdebitering – elevdatabas – igång sedan den 15/9, presentation 
Arbetet med elevdatabasen har följt tidsplanen. Start den 15 september och 
databasen omfattar nu ca 55 000 elever och omsätter 350 mkr under 
september månad. Ann-Sofie Nordh och Kadrie Persson-Salja presenterar 
arbetet och elevdatabasen för styrgruppen (se ppt. Bilaga). 
En stor eloge framfördes till projektgruppen för ett fint arbete! 
 
Uppföljnings- och analysmodul diskuteras – behandlas i 
tjänstemannagruppen. 
 
Eventuell etapp 2 – elevdatabas  
En etapp 2 med möjlighet till direkt integration i respektive huvudmans 
ekonomisystem blir nästa steg. Vi avvaktar att gå vidare tills databasen 
prövats under resten av året. 
 
Övriga aktuella utredningar kring gy-samverkan i Skåne  
–driftsystem måste finnas för elevdatabas, intagningssystem och webb-
portal. Det utreds just nu hur sådana kan organiseras och finansieras. 
–IKE-avtalet måste revideras med anledning av riksdagsbeslutet i fjol om 
”lika villkor”. För ersättningar mellan kommuner gäller självkostnads-
principen. 

 
3. Intresseanmälan från tre Blekingekommuner 
En skrivelse om att få delta i gymnasiesamverkan Skåne+Sölvesborg har inkom-
mit. Det är från de tre Blekinge-kommunerna (Olofström, Karlshamn och 
Ronneby) benämnda KORt som inom sitt samarbete vill delta i vår samverkan.  
Förvaltningscheferna har svarat att diskussioner skall fortgå med KORt med målet 
att kunna ingå i vår samverkan tidigast 2012, att man får möjlighet ingå i utred-
ningen om intagsorganisationen samt att KORt kan bli adjungerade i olika 
grupper.  



 
4. Implementering av GY11 
Skolverkets program till lärare genomförs i Skåne vecka 4, 2011. Malmö den 
24/1, Helsingborg den 25/1 och i Kristianstad den 26/1. Cirka ettusen lärare 
beräknas delta vid de olika tillfällena som genomförs som en heldagskonferens 
med allmän information på förmiddagen och programspecifik information på 
eftermiddagen. Skolmässan i Göteborg under v 44 erbjuder också information och 
program inför GY11, viket kommer att filmas och läggas ut på nätet. Därutöver 
arrangerar KFSK två utbildningsdagar för rektorer i samarbete med RUC vid 
Malmö högskola. 
 
5. Övrigt 
Nästa möte fredagen den 3/12 hos Kommunförbundet Skåne, Porfyrvägen 8 i 
Lund kl 13.30-15.30. 
 
Presentationsmaterial från sammanträdet bifogas. 
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Jan-Åke Johansson  Tommy Johansson 
 


