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Protokoll fört vid sammanträde med 
Planeringsorgan för gymnasiesamverkan 
 
Tid:  2009-02-26, klockan 09.00-12.00 
Plats:  Scandic Star hotel, Lund 
 
Närvarande:  
Ulf Stenåsen, Kristianstad, ordförande 
Henrik Andersson, Båstad 
Bo Andersson, Osby 
Lisbeth Johansson, Hässleholm 
Tomas Johansson, LKS gymnasieförbund 
Christer Johansson, Bromölla-Sölvesborgs gymnasieförbund 
Ann-Sofie Nordh, Malmö, adjungerad 
Matz Nilsson, Malmö 
Agneta Persson, Helsingborg, föredragande 
Arne Huseby, Hörby 
Rolf Christersson, Skurup 
Ann-Christine Garnå, Vellinge 
Bengt Grahn, Vellinge 
Viveca Serder, Eslöv 
Annika Becker, Sydskånska gymnasieförbundet 
Lisbeth Netteberg, Trelleborg 
Sten-Bertil Olsson, Lund 
Jan Olofsson, Kommunförbundet Skåne, sekreterare 
 
 
§ 1. Mötets öppnande, dagordning 
Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
Ärendelistan kompletterades med följande punkter: 

• Förtydligande angående elevers inriktnings- och profilval inför år 2 och 3. 
 
§ 2. Fc-gruppens möte 2008-11-27 
Konstaterades att mötet endast hade konstituerande karaktär. Inga kommentarer 
till protokollet som lades till handlingarna. 
 
§ 3. Beredningsgruppens möten 2009-11-13 resp 2009-02-13 
Konstaterades att i protokollen redovisade förslag kommer att behandlas under 
dagens kommande ärenden. Protokollen lades till handlingarna. 



 
§ 4. Redovisning av ansökningar inför läsåret 2009/10 
Föredragande: Agneta Persson och Ann-Sofie Nordh. 
Sökandesituationen redovisades i siffror och grafiskt baserat på 1:a-handssökande 
respektive behöriga 1:a-handssökande. Konstaterades att det finns stor överkapa-
citet vid fristående skolor inom SP-programmet utifrån 1:a-handssök men att det i 
övrigt råder ganska god balans. Tar man hänsyn till behörighet finns en betydligt 
större överkapacitet. Det noterades att en del av denna kapacitet kommer att fyllas 
med PRIV-elever. 
 
Efter diskussioner utifrån redovisningen beslöts: 

• Platsredovisningen skall kompletteras med uppgifter om intag innevarande 
läsår eftersom det finns viss ”överkapacitet” i redovisade tillgängliga 
platser (organisation). Intagningskanslierna distribuerar snarast nytt 
underlag kompletterat med intag 08/09. 

• Större organisationsförändringar för respektive gy-anordnare bör vara 
beslutade senast den sista mars. 

• Man bör utveckla system och definitioner (kapacitet, 1:a-handssökande, 
behörighet, PRIV, m m) i syfte att göra intagningsstatistiken så informativ 
som möjligt. 

• Det är angeläget att systemet kompletteras med bättre analysmöjligheter. 
 
§ 5. Arbetsordning för planeringsorgan och beredningsgrupp 
Betonades att avtalet är det officiella dokumentet och att arbetsordningen endast 
skall ses som ett ”internt” dokument. Med denna förutsättning fastställdes 
arbetsordningen. Giltighetstiden sammanfaller med mandatperioden. 
 
§ 6. Prioriterade områden 2009 
 
Generellt betonades vikten att arbetsgrupperna snarast inleder arbetet kring sina 
ansvarsområden. 
 
6.1 Information och marknadsföring 
Till arbetsgruppen valdes: SNV – Henrik Andersson (ordf), SNO – Jan-Ole 
Engkvist, SSSV – Pia Oredsson, Ystad/Österlen – Thomas Winqvist. 
Intagningsgruppen utgör referensgrupp till arbetsgruppen. 
 

• Skånebroschyren, i reviderat skick, används även inför 2010/11. 
Arbetsgruppen ansvarig. 

• Överenskommelsen mellan SKL och Friskolornas Riksförbund skall vara 
lägsta nivå för kommunikation och samverkan mellan kommuner och 
friskolor samt även mellan kommunala huvudmän. Respektive kommun 
med intagningskansli ansvarar för att överenskommelse görs med samtliga 
friskolor inom området. Arbetet samordnas i respektive region (”hörn”) 
och stäms av i planeringsorganet vid lämpliga tillfällen. 

• Gymnasiemässor genomförs enligt nuvarande modell men med bättre 
samordning mellan regionerna. 

 



6.2 Utbud, dimensionering och efterfrågan 
Beslöts att arbetsgruppen skall ha följande representation:  

• 2 SNV (Evy Andersson LKS gyf och Agneta Persson Helsingborg) 
• 3 SSSV (Ann-Sofie Nordh Malmö, Håkan Smidvall Trelleborg, Ingela 

Persson Lund) 
• 1 SNO (Christer Johansson Bromölla-Sölvesborg gyf) 
• 1 Ystad/Österlen (Pål Zander Sydskånska gyf) 
• Ordf väljs utöver dessa.  
• Ulf Stenåsen valdes till ordf. 
• Repr från intagningskanslierna utgör referensgrupp till arbetsgruppen. 

 
6.3 Prisbild och kostnader 
Arbetsgruppen skall ha samma sammansättning som nuvarande IKE-grupp och 
med en fc som ordförande.  

• Stefan Norrestam utsågs till ordförande i gruppen 
- Repr. för SSSV är Ann Andersson Malmö, Christel Pettersson 

Eslöv och Bengt Grahn Vellinge 
- SNO är Björn Olsson Osby och Ulf Stenåsen Kristianstad 
- SNV och Ystad/Österlen meddelas senare 

• Arbetsgruppen ges i uppdrag att fortsätta arbetet med att utarbeta förslag 
till modell för månatlig debitering av IKE. 

 
§ 7. Erfarenhetsutbyte – Lärlingsutbildning 
Kommunförbundet Skåne gavs i uppdrag att under våren arrangera ett semina-
rium/erfarenhetsutbyte kring gymnasial lärlingsutbildning. Seminariet skall riktas 
till kommunala huvudmän.  
Malmö kommun har gått ut med en enkät till arbetsgivare kring medverkan i 
lärlingsutbildning. Denna kan redovisas vid seminariet. 
Påpekades att det för yrkesvux bör finnas en samordning inom Skåne. 
 
§ 8 Övrigt 

• Konstaterades att samverkansavtalet endast omfattar elevernas val till åk 1. 
Elevers inriktnings-/profilval inför år 2 alt 3 regleras utifrån skollag och 
gy-förordning. (Ulf och Ann Sofie tar fram en korrekt formulering) 

• Beredningsgruppens möte den 13 mars är inställt. 
Nästa fc-möte för gy-samverkan är på em den 8 maj. 

 
 
Sekreterare Justeras (ordf) 

  
Jan Olofsson Ulf Stenåsen 
 
 


