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Minnesanteckningar planeringsorgan 
Förvaltningschefgrupp – gymnasiesamverkan 
 
Tid:  Torsdagen den 27 november 2008 klockan 09.00 – 12.00 
Plats:  Scandic Star Hotel, Lund 
 
Närvarande: Johan Hintze, Bjuv 
 Lars Micael Adrian, Burlöv 
 Viveca Serder, Eslöv 
 Stefan Norrestam, Helsingborg 
 Lisbeth Johansson, Hässleholm 
 Peter Andreasson, Höganäs 
 Christer Liedheimer, Höör 
 Ulf Stenåsen, Kristianstad 
 Sten-Bertil Olsson, Lund 
 Matz Nilsson, Malmö 
 Göran Nydahl, Simrishamn 
 Rolf Christersson, Skurup 
 Jens Jording, Staffanstorp 
 Karin Jense, Svedala 
 Lisbeth Netteberg, Trelleborg 
 Bengt Grahn, Vellinge 
 Annika Becker, Sydskånska gymnasieförbundet 
 Tomas Johansson, Landskrona-Kävlinge-Svalövs 

gymnasieförbund 
 Jan Olofsson, Kommunförbundet Skåne 
 Bo Sahlée, Kommunförbundet Skåne 
 
Frånvarande:  Birgitte Dahlin, Båstad 
 Arne Huseby, Hörby 
 Claes Göran Widén, Klippan 
 Eva Albihn, Lomma 
 Bo Andersson, Osby 
 Göran Olsson, Perstorp 
 Tony Mufic, Ängelholm 
 Ingela Ström, Örkelljunga 
 Bertil Ängquist, Östra Göinge 
 Christer Johansson, Gymnasieförbundet Bromölla-Sölvesborg 
 
 



1. Välkommen – bakgrund till mötet 
Välkommen till ett brett samarbete och en bred samverkan inom ramen för våra 
avtal i Skåne. Nu har Samverkansavtalet om fritt sök och fördjupad samverkan 
undertecknats av alla parter och det praktiska arbetet kring avtalen tar sin början. 
Planeringsgruppen = förvaltningschefsgruppen är reglerad i samverkansavtalet. 
Bo Sahlée utses till att leda mötet under punkt 1 och 2. 
 
2. Val 
En diskussion kring arbetet i förvaltningschefsgruppen föregår valen. 
Samtliga ledamöter är eniga om att man bildar en beredningsgrupp som ett slags 
arbetsutskott till den stora gruppen. Detta för att göra arbetet inom förvaltnings-
chefsgruppen smidigare och mera effektivt. Man är också överens om att ord-
förande sitter på ett ettårigt mandat. Frågan om att också utse en vice ordförande 
tas upp under 2009. 
Val av ordförande och beredningsgrupp sker utifrån mandat från de fyra ”hörnen i 
Skåne. 
 

• Ordförande i gruppen 
På förslag från representanter från alla fyra ”hörnen” i Skåne väljes Ulf 
Stenåsen, Kristianstad, till ordförande för år 2009. 

 

• Beredningsgrupp 
Antalet ledamöter i beredningsgruppen diskuteras. Mötet enas om följande 
fördelning: SSNO 2, SSNV 2, SSSO 2 och SSSV 3 ledamöter.  
På förslag från de fyra ”hörnen” väljes följande ledamöter att ingå i 
beredningsgruppen: 
SSNO Lisbeth Johansson, Hässleholm 
  Ulf Stenåsen, Kristianstad 
SSSO Annika Becker, Sydskånska gymnasieförbundet 
  Göran Nydahl, Simrishamn 
SSNV Stefan Norrestam, Helsingborg 
  Tomas Johansson, Landskrona-Kävlinge-Svalövs  
   Gymnasieförbund 
SSSV  Viveca Serder, Eslöv 
   Lisbeth Netteberg, Trelleborg 
    Sten-Bertil Olsson, Lund 

 
Ulf Stenåsen tackar för visat förtroende för honom. Han ger en kort historik över 
utvecklingen av fritt sök och gymnasiesamverkan i olika delar av Skåne innan vi 
nått fram till dagens läge. 
 
3. Arbetsordning 
Efter diskussioner i gruppen beslutas  
att Ulf Stenåsen, tillsammans med Bo Sahlée, får i uppdrag att utarbeta en 
arbetsordning för planeringsorganet och beredningsgruppen. Arbetsordningen 
skall bl.a. innehålla arbets- och beslutformer.  
Arbetsordningen fastställes på planeringsorganets nästa sammanträde efter 
beredning i beredningsgruppen. 
 



Utöver denna fråga väcks här också frågan om att, via samarbete med en hög-
skola, kunna följa samverkansarbetet i Skåne och dess utveckling. Frågan tas upp 
på nytt under 2009. 
 
4. Aktuella områden att arbeta med under 2009 
I diskussionen framkommer önskemål om att planeringsorganet tar sig an en rad 
olika frågor och att dessa frågor beredes i olika arbetsgrupper. Frågor som väckes 
är bl.a. aktuella pris- och ekonomifrågor, gemensam prislista, utbud och dimensio-
nering, gemensamt kvalitetsarbete, rörlighet för personal, information och mark-
nadsföring, gymnasiesärskolan. Flera av frågorna kommer upp utifrån de olika 
arbeten som också bedrives, ofta på politiskt uppdrag, i de olika ”hörnen” i Skåne. 
 
Planeringsorganet beslutar att följande tre områden skall prioriteras under år 2009: 

• Information och marknadsföring 
• Prisbild och kostnader 
• Utbud och efterfrågan 

 
5. Mötestider 2009 
Följande mötestider för första halvåret 2009 faställes, 
 
Planeringsorgan – hela förvaltningschefsgruppen: 
Torsdagen den 26 februari klockan 9 – 12 
Fredagen den 8 maj klockan 13 – 16 
 
Beredningsgruppen: 
Tisdagen den 13 januari klockan 13 – 16 
Fredagen den 13 februari klockan 13 – 16 
Fredagen den 13 mars klockan 13 – 16 
Tisdagen den 14 april klockan 9 – 12 
Måndagen den 25 maj klockan 9 – 12 
 
6. Rapporter 
Rapporteras om följande frågor: 
 
Arbetsgrupp IKE m.m. 
Arbetsgruppen för interkommunal ersättning inom gymnasieskolan m.m. har 
bildats under 2008 och den har hittills haft 4 sammanträden. Vid dessa har man 
bl.a. klargjort innehållet i Avtalet om IKE och gått ut med en enkät till alla 
berörda förvaltningar i Skåne för att se hur avtalet idag efterlevs. Enkät och 
enkätsvar bifogas minnesanteckningarna. 
Frågor och gemensamt kvalitetsarbete och gemensam prislista har också berörts. 
Vid ett möte deltog representant för GR-utbildning (samverkan mellan Göteborg 
och ytterligare 12 kommuner) för att berätta om deras arbete med gemensam 
prislista. 
 
Gemensamt intagningssystem och Webb-portal 
En upphandling av ett gemensamt intagningssystem har genomförts under första 
halvåret 2008. Företaget IST vann upphandlingen och arbetet med att sjösätta 
systemet är nu i full gång inför intagningen till läsåret 2009/10. Avtal har tecknats 
mellan Kommunförbundet Skåne och samtliga deltagande huvudmän. Arbetet 



med intagningssystemet handhas av en arbetsgrupp med representanter från 
samtliga intagningskanslier. 
Den Webb-portal som funnits  i några år med information kring all gymnasie-
utbildning i Skåne förslås nu stängas ner under år 2009 . Istället utgår all 
gymnasieinformation från den gemensamma gymnasieintagningsportalen 
www.gymnasieansokan.se . 
Under denna punkt tas också upp frågan om olika andra informationsvägar som – 
Skånebroschyren, öppet hus hos olika huvudmän, utbildningsinfo.se m.m. Detta 
hänskjutes till arbetet 2009 kring information och marknadsföring. 
 

Samverkan byggutbildningar – byggbranschen 
Företrädare för Sveriges byggindustrier och Byggnads i Skåne träffade vid flera 
tillfällen representanter för de olika byggutbildningarna för ca 1 år sedan. Här 
klargjordes en del gemensamma frågor bl.a. då tillgången till praktikplatser och 
också en möjlighet till en mera teoretisk del i byggutbildningen. 
Efter önskemål från Byggindustrins regionala yrkeskommitté i Skåne anordnades 
ett nytt möte nu i höst. Vid detta klargjordes från branschens sida den svåra situa-
tion som nu finns vad gäller tillgång på praktikplatser (fler elever och sämre tider 
för branschen) och också lärlingssystemet inom byggbranschen. 
Efter mötet har i skrivelser till Kommunförbundet framförts önskemål från 
branschen om en bättre samordning av APU (praktik) platser i Skåne. 
Planeringsorganet hänskjuter frågan till en första behandling i beredningsgruppen. 
 

Naturbrukssamverkan 
Sedan år 2005 har Kommunförbundet, tillsammans med de kommunala huvud-
männen i Skåne, arbetat med frågan kring naturbrukssamverkan. I december 2007 
erhöll vi 300.000 kr från Myndigheten för skolutveckling för Np-samverkan 
regionalt i Skåne. I denna samverkan deltar även några fristående skolor. Jan 
Olofsson har engagerats för arbetet under hösten 2008 och fortsätter också under 
större delen av första halvåret 2009. en rapport presenteras direkt efter nyår. 
 
Collegemodellerna, Teknik och Vård och omsorg 
Ges en kort redovisning av läget idag vad gäller arbetet med de båda collegefor-
merna i Skåne. Arbete pågår också för ansökningar till de regionala strukturfon-
derna. 
 
7. Övrigt 
 
 
Vid anteckningarna  Justeras 

  
Bo Sahlée  Ulf Stenåsen 


