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Minnesanteckningar 
Styrgruppen – gymnasiesamverkan i Skåne 
 

Tid  Fredagen den 20 maj 2011 klockan 14.00 – 16.00 

Plats:  Kommunförbundet Skåne, Porfyrvägen 8, Lund 

 

Närvarande:  Louise Rehn Winsborg (m), Lund, ordförande 

 Pia Möller (m), Höganäs 

 Birgitta Andersson (m), Hörby 

 Björn Andreasson (m), Höör 

 Bengt Borglin (m), Skurup 

 Joakim Andersson (m), Svedala 

 Carina Larsson (m), Vellinge 

 Bo Sterner (m), Ystad 

 Sven-Ingvar Borgquist (m), Ängelholm 

 Tommy Cedervall (fp), Klippan 

 Jonas Fasth (fp), Kristianstad 

 Bengt Åström (s), Burlöv  

 Elisabeth Stenberg (s), Gymn.förb. Bromölla-Sölvesborg 

 

Övriga: Jan-Åke Johansson, Kommunförbundet Skåne 

 Tomas Johansson, Landskrona 

 Göran Ernström, Vellinge 

 Sten-Bertil Olsson 

 

 

1. Välkommen 
Då Lars Ahlkvist har förhinder tas ordförandeskapet av Louise Rehn Winsborg. 

Ordförande hälsar alla välkomna. 

 

2. Sten-Bertil Olsson om; 
De skånska kommunernas och gymnasieskolornas medverkan i forskningsprojek-

tet: ”Lika villkor och effektivitet på den svenska skolmarknaden – tre studier av 

marknad, prisbildning och skolpeng samt kostnader och kostnadseffektivitet.” 

Sten-Bertil Olsson föredrar tankarna och hypoteserna som ligger till grund för 

hans kommande avhandling. Frågor som bl.a. vilka incitament och effekter skapar 

den nuvarande kommunala skolpengen är föremål för undersökningen. Andra 

frågor som behandlas är: 



Vilka incitament och möjligheter till kostnadseffektiviseringar finns hos skol-

marknadens aktörer, olika för olika skolor? Vilka skillnader finns? 

 

Sten-Bertil ställer frågan om att få återkomma till denna grupp under det fortsatta 

avhandlingsarbetet vilket vidarebefordras till ordinarie ordförande Lars Ahlkvist. 

 

3. Avtalet om fritt sök i Skåne 
Rapport från möten med förvaltningschefsgrupp och beredningsgrupp. 

 

Prioriterade områden 

 

Prisbild och kostnader 

Prislista fristående skolor 

Jan-Åke Johansson redogör för bakgrund till och regler för riksprislista respektive 

alternativ till riksprislista. 

Skåne erbjuder inom sitt samverkansområde alla program och skall därför inte 

använda riksprislista. Dock finns inget stöd i lagtexter och förordningar om hur ett 

alternativ skall konstrueras. 

Man kan använda sig av: 

Lägsta pris 

Högsta pris 

Snitt  

Median 

Eller något annat gemensamt överenskommet beräkningssätt. 

 

Riksprislistan 2009/2010 konstruerades av Skolverket baserat på faktiska kostna-

der under ett antal år men fr.o.m. 2010 skulle den baseras på budget. Första för-

söket gav ett så dåligt underlag att ansvarige ministern Jan Björklund via Skol-

verket återgick till den gamla listan medan ett bättre underlag togs fram, vilket 

började gälla ht 2010. 

I Skåne gjordes samtidigt ett försök med Skånepris vilket inte gick att genomföra 

p.g.a. ovanstående omständigheter på riksnivå. Under våren 2011 gjordes ett nytt 

försök men trots många diskussioner kunde man i Skåne inte nå det konsensus 

som behövs för att införa en gemensam prislista.  

Svårigheter med att räkna på samma sätt i kommunerna kvarstår till viss del vilket 

skapar en osäkerhet. Framförallt är det svårt att beräkna administrationens kostna-

der och vad som ingår i dessa. Svårigheter bl.a. kring definition av befattningar 

och om kostnaderna för dessa ingår, t.ex. lokalkostnaders fördelning per program 

eller uppdelning av tjänster som hänförs till olika program och dylikt. 

Vårt underlag är dock mycket bättre nu än tidigare tack vare regelbundna möten 

mellan ekonomer och i IKE-grupp samt det fr.o.m. kommande halvårsskiftet 

reviderade avtalet om gemensam beräkningsgrund, baserat på ny lagstiftning. 

Det kan också konstateras att de skånska kostnaderna för gymnasiet är något 

högre än för riket i övrigt. 

 

Mötet diskuterar ett antal följdfrågeställningar: 

Hur gör vi för att anpassa lokalerna när eleverna blir färre. 

Framför allt små kommuner som berörs då kostnader ökar. 



Grundfrågan är nog utbud och efterfrågan. 

Hur kraftfullt är vi beredda minska? Alla program måste erbjudas inom 

samverkansområdet. 

Tuffa beslut om ekonomi. 

Vad vill vi betala hos varandra 

Botten avseende antal elever nås 2016.  

 

I sammanhanget skall inte glömmas att gemensam elevdatabas, månadsbetalning, 

gemensamt intagningssystem m.m. sparat pengar. 

 

Varför är gymnasieskolan ändå dyr? 

Kan utbudet vara för stort? Politiker bör samlas i hörnen för att stötta varandra 

och diskutera gemensam planering. 

Tanke – allt kan finnas i varje hörn. 

Industriprogrammet är ett tydligt exempel, dyrt att anordna, viktigt för 

näringslivet men för få sökande. Strategiska beslut för regionen viktiga 

utbildningar bör diskuteras annars kan risk finnas att alla lägger ner samma 

program, detta måste samordnas då vi i samverkansområdet måste erbjuda alla 

utbildningarna. 

Vi återkommer till denna diskussion vid kommande sammanträde då tjänsteman-

nagruppen tittat vidare på olika beräkningsalternativ för hur prislistan kan 

konstrueras. 

 

Övriga aktuella utredningar kring gy-samverkan i Skåne 

Delrapport kartläggning gymnasiesärskola 

Inför kommande förslag om ny organisation och regler för gymnasiesärskolan 

kartlägger Kommunförbundet Skåne på uppdrag av IKE-gruppen prisbild och 

utbud i Skåne. Det kan konstateras att priser och beräkningsgrund skiljer sig åt 

mellan kommunerna. Inte konstigt då det är en speciell verksamhet med höga 

kostnader och variationer i underlag år från år. Dock kan kommunerna närma sig 

när det gäller beräkningsgrunden vilket kan vara bra inför kommande 

friskoleetableringar. Då ligger kommunens kostnader till grund för beräkning av 

bidrag till dessa skolor. Ytterligare rapport presenteras när kartläggningen är 

färdig. 

 

4. Nygamla medlemskommuner 
LKS gymnasieförbund upphör vid halvårsskiftet 2011 och har nu begärt inträde 

som egna kommuner i gymnasiesamverkan. Beredningen för utbildningsfrågor 

och planeringsorganet har tillstyrkt begäran. 

Även styrgruppen för gymnasiesamverkan tillstyrker begäran. 

 

5. Kommande mötestider 
Förslag 14 oktober verifieras med kallelsen inför mötet.  

 

6. Övrigt 
 

 

 



 

KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE 

Vid anteckningarna:  Justeras: 

 

  

 

Jan-Åke Johansson  Louise Rehn Winsborg, ordförande 

 


